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Szanowni nauczyciele!

Przekazujemy Państwu „Program wychowania i kształcenia oraz wspoma-
gania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placów-
kach integracyjnych”. Zawarte w nim treści zgodne są z aktualną podstawą
programową wychowania przedszkolnego zamieszczoną w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Program Nowej Ery łączy wiedzę najwybitniejszych autorytetów w dziedzi-
nie wychowania przedszkolnego z doświadczeniem nauczycieli praktyków.
Oprócz celów oraz treści wychowania i kształcenia przedszkolaków znajdą
w nim Państwo podstawy psychologiczne, komentarze metodyczne, a także
wskazówki przydatne do stworze nia dzieciom szans edukacyjnych rozumia-
nych jako praca zgodna z ich możliwościami i potrzebami. Tę propozycję moż-
na wykorzystać w całości do budowania programu dla swojej grupy przed-
szkolaków, można też połączyć ją z własną wiedzą, doświadczeniem i wybrać
koncepcję pracy adekwatną do możliwości swoich wychowanków. 

Autorki programu wiele uwagi poświęcają problemowi adaptacji dziecka
w grupie przedszkolnej oraz podają wskazówki służące ułatwieniu rozpoczę-
cia nauki szkolnej. Niezwykle cenne są treści dotyczące kształtowania odpor-
ności emocjonalnej dzieci i rozwijania zdolności do podejmowania wysiłku
intelektualnego.

Za wielką zaletę uważamy fakt, że program ten nie tylko realizuje założe-
nia nowej podstawy programowej, ale daje także możliwość jej rozszerzenia.

Redakcja



1. Charakterystyka programu: za∏o˝enia, g∏ówne cele,
zakresy wychowania i edukacji oraz wspomagania
szeÊciolatków w rozwoju psychoruchowym

Zapewnienie każdemu dziecku dobrodziejstwa korzystania z wychowania przed-
szkolnego na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole jest niewątpliwym osiągnięciem
polityki oświatowej1. Nie oznacza to jednak obniżenia wieku, w którym dzieci są objęte
obowiązkiem szkolnym, gdyż wychowanie i edukacja sześciolatków powinny przebiegać
zgodnie z założeniami wychowania przedszkolnego. 

Nasz program został opracowany zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki
przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych2. Konsekwencją tego jest łączenie procesu wychowania i kształcenia ze
wspomaganiem dzieci w ich rozwoju i zapewnianiem im lepszych szans edukacyjnych.
Głównymi celami programu są:

– stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oso-
bowości;

– wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz intensywne wspomaganie tych, które
rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie, gdyż pomoże to im lepiej określić własne
miejsce w świecie;

– kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdol-
ności do podejmowania wysiłku intelektualnego, bez którego trudno cokolwiek
osiągnąć; 

– wychowywanie dzieci tak, aby sprawiały radość dorosłym i żeby dobrze im się wio-
dło wśród innych;

– zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata, aby potrafiły zrozumieć to, co
się wokół nich dzieje i w czym uczestniczą;

– przygotowanie dzieci do szkoły w taki sposób, aby mogły odnosić sukcesy w nauce
szkolnej.

Cele te zostały w programie rozpisane na szczegółowe treści kształcenia, a także upo-
rządkowane w obszary działalności wychowawczej i kształcącej, z uwzględnieniem real-
nych możliwości wspomagania dzieci w ich rozwoju w warunkach przedszkola i szkoły. 

Obszary te są przedstawione oddzielnie w trzech podrozdziałach. Na początku
prezentacji każdego obszaru znajduje się podrozdział zawierający istotne wiadomo-
ści o prawidłowościach rozwojowych dzieci i specyfice uczenia się sześciolatków.
Pomoże to nauczycielce dopasować proces uczenia do rzeczywistych możliwości
rozwojowych dzieci. Jeżeli zechce, może lepiej poznać te problemy, gdyż w przypi-
sach podajemy informacje o publikacjach, w których można znaleźć więcej potrzeb-
nych wiadomości. 
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1 Jest to próba odbudowania dobrej tradycji polskiej pedagogiki – upowszechnienia dostępu dzieci do jednej z form wycho-
wania przedszkolnego. Dane liczbowe pokazują, jak wiele w tej sprawie zrobiono w latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych. W roku szkolnym 1980/81 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 62,7% sześciolatków (w tym
na wsi 53,1%), a do ognisk przedszkolnych 34,8% (na wsi 38,7%). Wynika z tego, że w tym czasie wychowaniem przedszkol-
nym w tej grupie wiekowej było objętych 97,5% dzieci. Szczegółowe informacje podaje B. Wilgocka-Okoń: Główne kierunki
badań w pedagogice przedszkolnej, w: O sytuacji w naukach pedagogicznych, red. W. Okoń, Wydawnictwo Ossolineum, Wro-
cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985.
2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego zamieszczona w Dz.U. nr 51 z 26 lutego 2002 r., pozycja 458.



Po psychologicznym i pedagogicznym wprowadzeniu znajduje się podrozdział za-
wierający to, co w każdym programie jest najważniejsze – prezentację szczegółowych
treści wraz z komentarzami metodycznymi, które pomogą właściwie je odczytać i reali-
zować. Z naszego doświadczenia wynika3, że umieszczanie komentarzy metodycznych
na końcu – po zaprezentowaniu wszystkich haseł programowych – nie sprzyja właściwe-
mu ich odczytaniu. Nauczycielkom trudno jest zapewne odszukać to, co dotyczy ko-
lejnych haseł programowych, gdyż uwagi metodyczne nie zawsze są przedstawiane
w takiej samej kolejności jak treści kształcenia. 

W naszym programie, tuż po haśle programowym, znajduje się odpowiadający mu
komentarz metodyczny. Jeżeli dane hasło jest dobrze opisane w metodyce wychowania
przedszkolnego, opatrujemy je krótkim komentarzem zawierającym jedynie propozycje
konkretnych zabaw lub sytuacji zadaniowych. W przypadku stosunkowo nowego hasła
programowego komentarz metodyczny jest obszerniejszy. Są w nim bowiem informacje
pomagające zrozumieć sens hasła i propozycje zajęć z dziećmi. Dlatego komentarze te
mają różną formę. Są takie, które wyjaśniają istotę danego hasła lub zawierają uwagi
o potrzebie korelacji z odpowiednimi hasłami z innych obszarów wychowania. Inne
podpowiadają nauczycielce, jakie sytuacje zadaniowe (lub zabawy) i w jakiej kolejno-
ści trzeba zrealizować. 

Systematyczne łączenie haseł programowych z komentarzami metodycznymi jest
zgodne z oczekiwaniami nauczycieli. Koncepcję naszego programu przedstawiałyśmy
wielokrotnie na spotkaniach z nauczycielkami sześciolatków. Z ich wypowiedzi wynika-
ło, że komentarz metodyczny umieszczony tuż pod hasłem ułatwia dokładniejsze zrozu-
mienie tego, co mają kształtować w dziecięcych umysłach. 

W trzecim podrozdziale znajduje się charakterystyka kompetencji, które sześciolatek
może i powinien mieć, gdy nauczycielka zrealizuje treści z danego obszaru wychowa-
nia, kształcenia i wspomagania rozwoju. Określenie takich kompetencji jest trudne.
Z jednej strony trzeba unikać nadmiernego testowania dzieci, z drugiej zaś potrzebne jest
stosunkowo precyzyjne rozeznanie w zakresie dojrzałości szkolnej przyszłych uczniów.
Dlatego w miarę dokładnie określamy te kompetencje, które umożliwiają sześciolatkowi:
a) dobre pełnienie roli ucznia, b) nabywanie umiejętności czytania i pisania, c) uczenie
się matematyki w sposób szkolny. 

Inaczej przedstawiamy kompetencje w zakresie wychowania zdrowotnego i kształto-
wania sprawności ruchowej, wychowania do dbałości o bezpieczeństwo własne i in-
nych, wychowania do poszanowania świata roślin i zwierząt, wychowania przez sztukę
itd. W takich zakresach wychowania ważna jest ciągłość: to, co zostało rozpoczęte
w okresie wychowania przedszkolnego, będzie kontynuowane w szkole. Dlatego poda-
jemy tu tylko informacje o tym, w co dziecko powinno być wprowadzone i czego nie
musi jeszcze umieć, gdyż nauczy się tego później w szkole.

W ten sposób przedstawiamy kolejno następujące zakresy wychowania, kształcenia
i wspomagania rozwoju sześciolatków składające się na nasz program:

• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej.
• Wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
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3 Wcześniej opracowałyśmy program zatwierdzony do użytku szkolnego (DKW-4013-5/01) Dziecięca matematyka. Program
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umieszczonym po każdym haśle nauczycielki lepiej odczytywały nasze intencje, a to pomagało im w organizowaniu edu-
kacji dzieci. 



• Wychowanie do radzenia sobie z samoobsługą oraz utrzymywaniem ładu i porządku.
• Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.
• Wychowanie rodzinne i obywatelskie: przynależność do rodziny, miejsca zamiesz-

kania i kraju.
• Wychowanie do rozumienia oraz poszanowania świata roślin i zwierząt.
• Wspomaganie rozwoju umysłowego: troska o rozwój mowy i kształtowanie kultury

językowej.
• Wspomaganie rozwoju umysłowego: przygotowanie do nauki czytania i pisania.
• Wspomaganie rozwoju umysłowego: edukacja matematyczna.
• Wychowanie przez sztukę:

– wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Pozna-
wanie tego, co inni przekazują w malarstwie, rzeźbie i architekturze,

– słuchanie, rozumienie i tworzenie muzyki,
– małe formy teatralne, dziecko widzem i aktorem.

• Wychowanie do korzystania z techniki: poznawanie urządzeń, ich obsługa i sza-
nowanie oraz działalność konstrukcyjna dzieci.

Prezentacja szczegółowych treści w tych obszarach wychowania, kształcenia i wspo-
magania rozwoju sześciolatków jest poprzedzona dwoma rozdziałami. Na początku dru-
giego rozdziału omawiamy sposoby łagodzenia stresu adaptacyjnego dzieci, które po
raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola lub szkoły. 

Z danych statystycznych wynika, że mniej niż połowa młodszych dzieci nie uczęszcza
do przedszkola. Oznacza to, że odpowiednio wiele dzieci w szóstym roku życia będzie
w nowej i trudnej sytuacji – przyjdą one po raz pierwszy do przedszkola lub szkoły i bę-
dą tam przebywać przez dłuższy czas pod opieką osób trzecich. Niestety, większość do-
rosłych uważa, że stres adaptacyjny dotyczy głównie trzylatków. Tymczasem z badań4

wynika, że nie ma wyraźnego związku pomiędzy przystosowaniem się do nowego miej-
sca a wiekiem dziecka. Sześciolatek, idąc po raz pierwszy do przedszkola lub klasy zero-
wej, może rozpaczać podobnie jak trzylatek. Nawet pierwszoklasista ma spore kłopoty
z przystosowaniem się do pobytu w szkole.

W trosce o zdrowie psychiczne sześciolatków uznałyśmy za stosowne przypomnieć
nauczycielkom najważniejsze ustalenia dotyczące adaptacji dzieci do przedszkola
i szkoły. Następnie proponujemy kilka sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, któ-
re można zastosować, aby złagodzić stres adaptacyjny dzieci. Ponieważ wyniki badań
nad przystosowaniem się dzieci do nowych warunków i organizacyjne rozwiązania do-
tyczące tej kwestii trudno ująć w formie treści programowych, podajemy je w osobnym
rozdziale. 

Wspomaganie rozwoju dzieci w warunkach przedszkola i szkoły należy do problemów
stosunkowo nowych. Zapewne dlatego wiele tu niejasności i nieporozumień. Tymczasem
nie sposób zapewnić dzieciom lepszych szans edukacyjnych bez wspomagania rozwoju
wpisanego w wychowanie i edukację na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole. Dlatego
uznałyśmy za słuszne przedstawienie tego problemu w tak ważnym dla nauczycielki sze-
ściolatków dokumencie, jakim jest program. 

W rozdziale trzecim wyjaśniamy, czym różni się zwyczajne wychowanie i edukacja
od wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i w jaki sposób można te procesy łączyć,
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4 Ustaliła to G. Sochaczewska: Czynniki warunkujące przystosowanie dziecka do przedszkola, w: Rozwój i wychowanie dzie-
ci w wieku przedszkolnym, red. B. Wilgocka-Okoń, Studia Pedagogiczne, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław – Warszawa
– Kraków – Gdańsk – Łódź 1985.



realizując je w warunkach przedszkola i szkoły. Zrozumienie tych problemów pozwoli
także nauczycielce lepiej odczytać szczegółowe treści, które przedstawiamy w wyróż-
nionych obszarach wychowania i kształcenia sześciolatków. 

Na końcu, tuż po przedstawieniu szczegółowych treści kształcenia, znajdują się
dwa rozdziały. Pierwszy dotyczy pomagania dzieciom w radosnym podejmowaniu
roli małego ucznia. Jak ważny jest to problem, można się dowiedzieć, obserwując,
jak sześciolatki bawią się w szkołę. Sadzają wówczas przed sobą lalki i misie, a same
odgrywają rolę nauczyciela: stają przed uczniami – zabawkami z groźną miną, napo-
minają i karcą, pokazują palcem i rozkazują, a nawet krzyczą. W ten sposób dzieci
przedstawiają swoje wyobrażenie o szkole, którą znają jedynie z opowiadań rodzeń-
stwa i dorosłych. W rozdziale tym omawiamy sposoby oswajania dzieci z sytuacją,
w jakiej wkrótce się znajdą. Są też propozycje zapoznawania rodziców z wymagania-
mi, jakie będą stawiane ich dzieciom w konkretnej szkole, przez konkretnego nauczy-
ciela. 

W ostatnim rozdziale omawiamy problemy odroczenia obowiązku szkolnego dzie-
ciom, które nie mogą jeszcze korzystać z dobrodziejstwa edukacji szkolnej, ponieważ
nie nabyły odpowiednich kompetencji. Z naszych doświadczeń wynika, że jeden rok
uczęszczania na zajęcia w przedszkolu lub w klasie zerowej to zbyt krótki czas, by dzie-
ci wolniej rozwijające się lub wychowywane w deprywacji kulturowej mogły osiągnąć
pełną dojrzałość szkolną. Należy wówczas poważnie rozważyć możliwość odroczenia
im obowiązku szkolnego. Niestety, bronią się przed tym rodzice i nauczyciele sześcio-
latków. 

Tymczasem z badań nad przyczynami niepowodzeń szkolnych5 wynika, że rozpo-
czynanie nauki szkolnej bez pełnej dojrzałości jest dla dziecka katastrofą. Zanim zdąży
mu się pomóc, to na przyczyny pierwotne nałożą się wtórne. Często wystarczy nieco
zwolnić tempo edukacyjne i pozwolić sześciolatkowi uczęszczać do przedszkola lub kla-
sy zerowej w szkole przez dwa lata. Oczywiście, nie rezygnując przy tym z intensywne-
go wspomagania ich rozwoju umysłowego. Ponieważ są to sprawy trudne, uznałyśmy, że
warto przedstawić je szerzej w programie, który jest przecież dla nauczyciela podstawo-
wym dokumentem pracy.

Przedstawiona charakterystyka wyjaśnia, dlaczego nasz program pedagogicznej pra-
cy z sześciolatkami jest sporą publikacją. Może to budzić wątpliwości tych, którzy są
przyzwyczajeni do tego, że program ma postać broszury. Uważamy jednak, że przedsta-
wienie samych celów, szczegółowych treści i oczekiwanych rezultatów to zdecydowanie
za mało, aby porozumieć się z nauczycielką co do koncepcji wychowania, edukacji
i wspomagania rozwoju sześciolatków. Dlatego nasz program jest wzbogacony obszer-
nymi komentarzami metodycznymi i informacjami z psychologii rozwojowej dzieci
przedszkolnych. Będzie nam miło, gdy pomoże to nauczycielom lepiej zrozumieć nasze
intencje.

Kończąc omawianie koncepcji naszego programu, chcemy poinformować, że za-
warte w nim szczegółowe treści zostały zweryfikowane w pracy z sześciolatkami.
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5 Problemy te są szczegółowo przedstawione w publikacjach H. Spionek-Pelc (Psychologiczna analiza trudności i niepowo-
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cyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warsza-
wa 1994) i innych.



Przez dwa lata były prowadzone z dziećmi zajęcia, w których trakcie sprawdzano
trafność komentarzy metodycznych6. Na tej podstawie stwierdzamy, że ogólne
i szczegółowe treści wychowania i kształcenia, a także wskazówki dotyczące wspo-
magania rozwoju umysłowego dzieci, są możliwe do realizacji w przedszkolu i klasie
zerowej. 

2. Sposoby ∏agodzenia stresu adaptacyjnego u dzieci,
które po raz pierwszy przekroczy∏y próg przedszkola
lub szko∏y

Dorośli zgodnie uważają, że dzieci w wieku przedszkolnym mogą już przez dłuższy
czas przebywać poza domem, pod opieką osób trzecich. Dlatego rodzice zapisują dzie-
ci do przedszkola i są przekonani, że jest to korzystne dla ich rozwoju. To przekonanie
dotyczy także sześciolatków i uczniów klasy pierwszej. Co więcej, dorośli uważają, że
starsze dzieci nie powinny mieć już kłopotów adaptacyjnych.

Jednak wątpliwości pojawiają się już po kilku dniach, kiedy dorośli widzą, jak ich
dziecko rozpaczliwie broni się przed pozostaniem w przedszkolu lub w szkole. Nie po-
magają zapewnienia typu: Niedługo przyjdę po ciebie... Tylko kilka godzin!... Zrobię za-
kupy, przyjdę po ciebie i pójdziemy do domu... itp. Im dłużej dorosły tak mówi, tym go-
rzej, gdyż dziecko zaczyna obawiać się czegoś nowego i niebezpiecznego. 

Nietrudno dostrzec rosnące koszty wynikające z tej sytuacji: dziecko staje się
płaczliwe, traci apetyt, pojawiają się kłopoty z zasypianiem i niespokojny sen, a na-
wet czasami moczenie nocne itd. Gdy trwa to zbyt długo, trzeba niestety zrezygno-
wać z posyłania dziecka do przedszkola. W przypadku sześciolatków jest to jednak
niemożliwe, gdyż uznano, że każde dziecko w tym wieku ma przez rok uczęszczać
do przedszkola lub klasy zerowej. Dlatego trzeba sensownie rozwiązać problemy
adaptacyjne. 

Co sprawia, że dzieciom tak trudno przystosować się do przedszkola lub do klasy 
zerowej?

Nagromadziło się na ten temat wiele nieporozumień i dlatego warto poznać wyniki
badań dotyczących adaptacji dzieci do przedszkola7. Okazuje się, że: 

– Nie ma wyraźnego związku pomiędzy przystosowaniem do nowego miejsca a wie-
kiem dziecka. Sześciolatek, idąc po raz pierwszy do przedszkola, do klasy zerowej
może rozpaczać podobnie jak trzylatek. Nawet pierwszoklasista ma spore kłopoty
z przystosowaniem się do pobytu w szkole. 

– Dziewczynki lepiej przystosowują się do przedszkola i do klasy zerowej niż chłop-
cy. Na dodatek u chłopców, którzy z trudem znoszą konieczność chodzenia do
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6 Weryfikacja naszego programu była prowadzona przez E. Zielińską w Przedszkolu nr 352 w Warszawie w latach 2001, 2002
i 2003.
7 Adaptację dzieci do przedszkola badali: A. Florek (Przystosowanie szkolne uczniów w pierwszych latach nauki w szkole pod-
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ce przystosowanie dziecka do przedszkola, w: Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. B. Wilgocka-Okoń,
Studia Pedagogiczne, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985), J. Lubowiecka (Przy-
stosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000) i inni. Przytaczamy tu ważniejsze ustalenia
z tych badań, a osoby zainteresowane namawiamy do przeczytania tych publikacji.



przedszkola i szkoły, częściej występują poważne zaburzenia na przykład w posta-
ci nawrotu moczenia się lub kłopotów z zasypianiem. 

– Stwierdzono związek pomiędzy przystosowaniem się dziecka do przedszkola
i szkoły a jego dotychczasowym rozwojem. Jeżeli dziecko rozwija się normalnie,
nie przebyło poważniejszych chorób i nie było komplikacji podczas porodu, to z re-
guły lepiej przystosowuje się do nowych warunków. 

– Nie ma wyraźnego związku pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego dzieci
a przystosowaniem się do przedszkola i szkoły. Dotyczy to oczywiście dzieci, któ-
rych rozwój umysłowy mieści się w granicach szeroko rozumianej normy. Kłopoty
adaptacyjne mogą mieć zarówno dzieci błyskotliwe, o świetnych możliwościach in-
telektualnych, jak i te, które rozwijają się przeciętnie. 

– Zależności pomiędzy warunkami bytowymi rodziny a przystosowaniem się dzieci
do przedszkola są bardziej złożone. Nie stwierdzono statystycznej zależności po-
między warunkami socjalnymi rodzin a przystosowaniem się dzieci do przedszko-
la. Natomiast znaczący jest tu poziom wykształcenia rodziców, szczególnie matek.
Problem polega na tym, że wraz z wykształceniem rodziców z reguły poprawia się
sytuacja materialna rodziny, w której wychowuje się dziecko. Badania J. Lubowiec-
kiej pokazują, że im wyższe wykształcenie matek, tym lepiej przystosowane są ich
dzieci. Natomiast badania G. Sochaczewskiej sygnalizują poważniejszy problem:
w miarę obniżania się statusu społecznego rodziny wzrasta u dzieci skłonność do
zaburzeń podstawowych funkcji społecznych, a to ma już wpływ na sposób przy-
stosowania się dzieci do nowych warunków życia.

– Powszechnie uważa się, że jedynacy gorzej przystosowują się do przedszkola i szkoły, ale
wyniki badań tego nie potwierdzają. Ponadto na przystosowanie się dziecka do przedszko-
la nie ma wpływu to, czy wychowuje się w rodzinie pełnej, czy niepełnej. Z badań J. Lubo-
wieckiej wynika także, że nie ma związku pomiędzy przystosowaniem się przedszkolaków
do nowych warunków a tym, czy wychowują się one w rodzinach wielopokoleniowych.
Tymczasem powszechnie uważa się, że dzieci mające w domu dziadków są rozpieszczane
i dlatego mają więcej problemów adaptacyjnych. 

– Badania G. Sochaczewskiej wskazują na wyraźny związek pomiędzy przystosowaniem się
małego dziecka do przedszkola a systemem wychowawczym stosowanym przez rodzi-
ców. Jeżeli dzieci są wychowywane w sposób racjonalny, to zakres trudności w przysto-
sowaniu się jest wyraźnie mniejszy, a zaburzenia w reakcjach emocjonalnych i funk-
cjach życiowych są zdecydowanie słabsze. Gorzej wiedzie się dzieciom wychowywanym
zbyt liberalnie lub mającym zbyt opiekuńczych rodziców. 

Żeby lepiej zrozumieć, na czym polegają kłopoty adaptacyjne dzieci, trzeba sobie wy-
obrazić, w jakiej sytuacji jest sześciolatek i co się z nim dzieje, gdy zaczyna uczęszczać do
przedszkola lub szkoły.

Sześciolatek to przecież małe dziecko, które ma stosunkowo słabo ukształtowany sys-
tem własnego „Ja”. Dlatego jest mocno uzależniony emocjonalnie od najbliższych osób
i trudno mu się obejść bez pomocy z ich strony. Na dodatek nie wie jeszcze, jakiego wspar-
cia mogą mu użyczyć osoby trzecie. Oderwanie od najbliższych budzi w nim strach, że sta-
nie się coś okropnego. Traci więc poczucie bezpieczeństwa, bodaj najważniejszej potrze-
by psychicznej. 

W nowych warunkach jest mu szczególnie trudno. Ma jeszcze sporo kłopotów ze słow-
nym przekazaniem tego, co jest dla niego ważne, i boi się, że nie zostanie zrozumiany, a to
oznacza katastrofę. Dotyczy to zwłaszcza ubierania i rozbierania się, a także korzystania
z toalety. Dziecko w nowym miejscu ma opory, aby powiedzieć obcej jeszcze pani, że
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chce mu się siusiać. Stoi bezradnie i wydaje mu się, że sobie nie poradzi w obcej łazience.
Stwarza to problem, gdyż wystraszone dziecko słabo kontroluje trzymanie moczu. 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu lub w szkole ma inny wymiar dla dorosłych, in-
ny dla sześciolatka, który po raz pierwszy znalazł się w nowych warunkach. Dla doro-
słego parę godzin to chwila (bo jest zajęty rozmaitymi sprawami), natomiast dziecku czas
wlecze się niemiłosiernie, jest przecież wypełnione strachem i oczekiwaniem na to, kie-
dy je zabiorą do domu. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy rodzice zapewniają: To tylko
kilka godzin. Przyjdę po ciebie... Po obiedzie cię zabiorę... Takie i podobne zapewnienia
oznaczają jedno: Zostawią mnie... Strach nie pozwala dziecku uczestniczyć w zajęciach.
Ciągle spogląda w stronę drzwi i z rosnącą obawą czeka na to, aż ktoś zabierze je do do-
mu. Niestety, powtarza się to czasami przez wiele dni i dziecko nie korzysta wówczas
z zajęć.

W jaki sposób można zmniejszyć dramat przystosowania się dziecka do przedszkola
i szkoły?

Bólu rozstania nie da się uniknąć. Każde dziecko źle znosi rozłąkę z najbliższymi. Mają
ten problem także dorośli, jeżeli muszą dłużej przebywać daleko od ukochanych. Można
jednak złagodzić problemy adaptacyjne dzieci, gdy po raz pierwszy przychodzą do przed-
szkola lub szkoły. 

Z przytoczonych wcześniej badań wynika, że istnieje silna zależność między syste-
mem wychowawczym stosowanym przez rodziców a dobrym przystosowaniem się dzie-
ci do nowych warunków. Kłopot polega na tym, że kiedy sześciolatek musi pozostać po
raz pierwszy w przedszkolu lub w szkole, mamy już do czynienia ze skutkami jego wy-
chowywania przez rodziców. Nie da się cofnąć błędów wychowawczych i dziecko jest
takie, jakie jest. Warto więc skupić się nad sposobami łagodzenia dramatu rozłąki i przy-
stosowania się do nowych warunków. Oto kilka skutecznych sposobów rozwiązania te-
go problemu.

� Można zmienić sposób organizowania zapisów dzieci do przedszkola i szkoły,
wówczas koszty adaptacji będą mniejsze. Zapisy organizowane są wiosną w ustalonych
terminach. Dla rodziców najważniejsze jest zapewnienie dziecku miejsca w przedszkolu
lub w szkole. Dla dyrektorów placówek istotne są sprawy organizacyjne: liczba dzieci
w grupie i kto będzie się nimi zajmował. Na ogół zapomina się o tym, czy zapisywane
dziecko potrafi uczestniczyć w zajęciach organizowanych w przedszkolu i w szkole. Wia-
domo bowiem, że prędzej czy później dzieci się przystosują. W ten sposób marnuje się
dobrą okazję do zmniejszenia kosztów adaptacji. 

Znamy jednak przedszkole8, w którym organizuje się zapisy w taki sposób, by uniknąć
kłopotów. Korzystając z silnej motywacji rodziców do ułatwienia dziecku dobrego startu
w nowym miejscu, zobowiązuje się ich do tego, aby ktoś bliski systematycznie przychodził
w godzinach popołudniowych do przedszkola bawić się z dzieckiem. Zabawy są organizo-
wane codziennie i uczestniczą w nich: dziecko i jedno z rodziców (może to być także uko-
chana babcia, ciocia itd.) oraz nauczycielka, która od września będzie prowadziła grupę.
W przypadku trzylatków takie wizyty są częste, natomiast u dzieci starszych może być ich
zaledwie kilka.

Na początku zabawy są krótkie – trwają kilkanaście minut. Dziecko bawi się tym,
czym chce, i może w każdej chwili przerwać zabawę. Jest spokojnie, bo dzieci jest ma-
ło, a ukochana osoba jest blisko i pomoże we wszystkim. W miarę ośmielania się dziecka
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wydłuża się czas zabawy. Gdy dziecko poczuje się bezpieczne, może skupić się na po-
znawaniu otoczenia i przedszkole lub szkoła przestają być miejscem obcym. 

� Zwiedzanie przedszkola lub szkoły: kiedy ma to sens i jak je organizować. Uważa się
powszechnie, że przyjście dziecka po raz pierwszy do przedszkola (lub szkoły) ma zaczynać
się od wycieczki po placówce. Wydaje się to rozsądne, dopóki nie przeprowadzi się analizy
dziecięcych zachowań. Zwiedzanie przebiega bowiem najczęściej tak: dyrektorka przed-
szkola, nauczycielka i rodzice, trzymając dziecko za rękę, wędrują z jednego pomieszczenia
do drugiego. Dla dorosłych jest to miłe: 

– dyrektorka i nauczycielka są dumne z pięknej i dobrze zorganizowanej placówki;
– rodzice poznają miejsce, w którym będzie przebywało ich dziecko, i uspokajają się,

bo jest czysto, miło, porządnie i są zabawki. 
Inaczej jest z dziećmi. Kurczowo trzymają się rodziców, a ich oczy są pełne strachu

i nawet nie spoglądają na to, co znajduje się dookoła. Chcą pójść do domu, bo ta wy-
cieczka to dla nich coś strasznego: zapowiada rozstanie z bliskimi. Z naszych doświad-
czeń wynika, że nawet sześciolatkom poznawanie nowego otoczenia trzeba podzielić na
etapy. Na początku muszą poznać to, co niezbędne: szatnię, salę zabaw i łazienkę. 

Pokazując dzieciom salę zabaw, trzeba zacząć od wspólnego oglądania każdego ką-
cika i pokazać, do czego służą znajdujące się tam przedmioty i jak z nich korzystać. Jest
to dobry sposób informowania dzieci, gdzie i jak mogą się bawić. 

Ważna jest łazienka, bo każde dziecko musi w niej załatwiać swoje potrzeby. Oglą-
danie nie wystarczy, gdyż trzeba indywidualnie uczyć dzieci korzystania z łazienki. Przed-
szkolne muszle klozetowe są dostosowane do wzrostu dzieci, ale w szkole bywa inaczej
i warto to zmienić. Jeśli dziecko mogło wcześniej bawić się wspólnie z najbliższymi na te-
renie placówki, to większego problemu nie będzie: trzeba było korzystać z łazienki i do-
rośli nauczyli, jak to robić. 

Szatnia to pierwsze pomieszczenie, do którego wchodzą dzieci. Tu rozgrywa się dra-
mat rozstania i radość z ponownego spotkania. Dziecko ma tutaj zapamiętać swoje miej-
sce i znaczek. Kłopoty mogą pojawić się przy wybieraniu znaczków. Jeżeli są na nich na-
rysowane na przykład kolorowe figury geometryczne, dzieciom trudno je zapamiętać.
Proponujemy, aby zamiast znaczków umieścić imiona. Dzięki temu dzieci będą mniej
anonimowe, a przy okazji nauczą się rozpoznawania zapisu swojego imienia. 

Gdy sześciolatki oswoją się już ze swoim najbliższym otoczeniem, można pomóc im
poznać to, co znajduje się dalej: inne pomieszczenia w przedszkolu i w szkole, ogród,
boisko, a nawet drogę do przedszkola lub szkoły.

� Obecność rodziców w czasie pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu i w szko-
le jako sposób na złagodzenie problemów adaptacyjnych. Tradycyjnie pozwala się rodzi-
com, aby przez kilka pierwszych dni byli obecni w sali zajęć. Ich obecność ma uspokoić
dzieci, bo każde może podejść do bliskiej osoby, przytulić się i poprosić o pomoc. I rzeczy-
wiście tak się dzieje. Dzieci przeżywają mniej stresów i łatwiej nauczyć je korzystania z ła-
zienki. Ponadto można łagodnie i stopniowo przyzwyczajać je do nieobecności bliskiej
osoby. Matka lub babcia wychodzi z sali i wraca po chwili. Potem wychodzi na dłużej, a po
jakimś czasie jej obecność jest już zbędna. 

� Własna zabawka przyniesiona przez dziecko do przedszkola lub szkoły może
pomóc w pokonaniu stresu adaptacyjnego. Może to przebiegać w następujący sposób:

– nauczycielka proponuje dzieciom, aby przyniosły ze sobą misia lub lalkę, bo te zabaw-
ki zapewne chcą się dowiedzieć, jak jest w przedszkolu lub w szkole;

– na początku zajęć nauczycielka wyjaśnia, że przyniesione misie i lalki to goście,
trzeba je posadzić na półce, aby wszystko widziały; 
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– pod koniec zajęć nauczycielka proponuje, aby każde dziecko spytało swojego misia
lub lalkę, co im się podobało, a co nie.

Ta zwyczajna przecież sytuacja przynosi podwójną korzyść. Dzieci mają świado-
mość, że jest z nimi ktoś bliski, i lepiej czują się w nowym miejscu. Jeżeli nauczycielka
wysłucha uważnie tego, co w imieniu misiów i lalek mówią dzieci, to dowie się, co jest
dla nich trudne i co się im podoba. Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci wypowia-
dają się wówczas śmielej i mądrze. 

3. KoniecznoÊç zapewnienia szans edukacyjnych 
dzieciom wolniej rozwijajàcym si´ poprzez intensywne
wspomaganie ich w rozwoju umys∏owym

Różnice indywidualne występujące w rozwoju ludzi są czymś normalnym i dobrym.
Dzięki temu rodzaj ludzki charakteryzuje się wspaniałą różnorodnością, która umożliwia
przystosowanie się do zmiennych warunków środowiskowych. Mimo to wspomaganie roz-
woju potrzebne jest wszystkim dzieciom, gdyż:

– dzieci rozwijające się wolniej mogą dogonić swych rówieśników, lepiej funkcjonować
w sytuacjach życiowych i korzystać z dobrodziejstwa szkolnej edukacji;

– dzieci o nieharmonijnym rozwoju mają szansę osiągnąć harmonię, dzięki której lepiej
poradzą sobie w życiu codziennym i w szkole;

– dzieciom mieszczącym się w szeroko pojętej normie pomaga ujawnić drzemiące
w nich zdolności i sprawić, że będą podziwiane i szczęśliwsze;

– dzieci zdolne mogą (wspaniale) rozwijać swe wrodzone predyspozycje i osiągać
nadzwyczajne sukcesy. 

Nie wystarczy jednak pochylić się nad dzieckiem i stworzyć mu dobre warunki wycho-
wawcze i edukacyjne. Trzeba jeszcze mądrze kierować procesem uczenia się dziecka, a to
już wymaga sporej wiedzy psychologicznej i niebanalnych umiejętności pedagogicznych. Im
wcześniej rozpocznie się wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, tym lepiej. Dobrze jest
podjąć takie działania już w okresie wychowania przedszkolnego ze względu na zapewnie-
nie dzieciom szans edukacyjnych, szczególnie tym, które rozwijają się wolniej lub wychowy-
wane są w niekorzystnych warunkach.

Obowiązek szkolny w Polsce określony jest następująco: wszystkie dzieci, które w da-
nym roku kalendarzowym kończą siedem lat, rozpoczynają naukę w szkole9. Zadziwiające,
że metryka dziecka jest tu ważniejsza niż jego dojrzałość umysłowa potrzebna do odnosze-
nia sukcesów szkolnych.

Spójrzmy, jakie są konsekwencje tej ustawy. Dzieci urodzone w styczniu mają we
wrześniu (gdy rozpoczynają naukę w pierwszej klasie) 7 lat i 9 miesięcy, ale dzieci uro-
dzone w grudniu tego samego roku, mają dopiero 6 lat i 9 miesięcy. Rok różnicy to bar-
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9 Jeżeli są ku temu uzasadnione podstawy, rodzice mogą odroczyć egzekwowanie obowiązku szkolnego po wcześniejszym
uzyskaniu poparcia w poradni pedagogicznej i psychologicznej. Bardzo rzadko tak się dzieje, gdyż rodzicom trudno pogodzić
się z tym, że ich dziecko rozwija się gorzej. Obawiają się także złej opinii, bo istnieje powszechne przekonanie, że w siódmym
roku życia wszystkie dzieci muszą być na tyle dojrzałe, aby rozpocząć naukę w szkole. Jeżeli tak nie jest, to widocznie dziec-
ko ma jakiś defekt rozwojowy. Bardzo trudno jest ich przekonać, że wolniejszy rozwój we wczesnych okresach życia nie musi
oznaczać, że tak już będzie zawsze. Wiele może się zmienić na lepsze, jeżeli da się dziecku więcej czasu na dojrzewanie
i udzieli mu mądrego wsparcia w rozwoju. Niemałe znaczenie mają również uciążliwe procedury, które wiążą się z odrocze-
niem obowiązku szkolnego.



dzo dużo! Jeden rok w życiu dwulatka to połowa jego doświadczeń życiowych, a jeden
rok u czterolatka to jedna czwarta takich doświadczeń. Dla siedmiolatka jeden rok to tak-
że sporo. Nic dziwnego, że dzieci urodzone w listopadzie i w grudniu mogą mieć niższy
poziom odporności emocjonalnej, mniej sprawne ręce i rozumować w sposób bardziej
dziecinny.

Na to nakładają się różnice indywidualne, które występują w każdym zespole rówie-
śniczym. Na przykład w zakresie rozwoju intelektualnego w grupach siedmiolatków
różnice indywidualne wynoszą aż 4 lata! Chociaż w każdej pierwszej klasie większość
dzieci znajduje się na poziomie typowym dla siedmiolatka, to jednak jest sporo dzieci,
które funkcjonują tak jak pięciolatki, i kilkoro dzieci, które rozumują już na poziomie
dziewięciolatka (wszystkie one mieszczą się w szeroko pojętej normie)10. Tymczasem nauka
szkolna od samego początku jest organizowana według schematu: 

– wszystkie dzieci muszą opanować to, co jest przewidziane w programie nauczania:
swoboda wyboru jednego z autorskich programów zatwierdzonych przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Sportu niewiele zmienia, gdyż nauczyciel wybiera jeden
program, według którego uczą się wszystkie dzieci w jego klasie;

– wszystkie dzieci uczą się w taki sam sposób i w takim samym tempie, wszak lekcje
prowadzi jeden nauczyciel, a uczniowie muszą rozumieć to, co on mówi, i mają tyle
samo czasu na wykonanie wymaganych czynności;

– wszystkie dzieci korzystają z tego samego podręcznika i tych samych zeszytów
ćwiczeń: oznacza to, że muszą rozwiązywać te same zadania, nauczyciel może je-
dynie dać dziecku dodatkowe zadanie albo zezwolić, żeby nie rozwiązywało trud-
niejszego.

Dlatego nawet niewielkie opóźnienia w rozwoju procesów umysłowych kładą się cie-
niem na szkolnych losach dzieci. W trudniejszej sytuacji są dzieci młodsze, urodzone
w ostatnich miesiącach danego roku, nawet wtedy, gdy rozwijają się prawidłowo. Mogą
mieć one bowiem mniejszą podatność i wrażliwość edukacyjną.

Warto w tym miejscu dodać, że informacje o podanych różnicach indywidualnych
pochodzą z badań realizowanych przed 25 laty, gdy większość dzieci uczęszczała do
przedszkoli, a tam zajmowano się także redukowaniem opóźnień w rozwoju umysło-
wym. Nie było wówczas takich obszarów biedy i tak wielkich zagrożeń społecznych,
z jakimi mamy do czynienia obecnie. 

Z przeprowadzonych przez nas analiz zachowania sześciolatków wynika11, że obec-
nie te różnice są jeszcze większe. Ma to zapewne związek z nieco innym stylem wycho-
wywania dzieci, a także wynika z faktu, że jedne z nich żyją w luksusie, a inne w biedzie.
Nie bez znaczenia jest także to, że dzieci z ubogich rodzin nie uczęszczają do przedszko-
la w czwartym lub piątym roku życia, a ich rodzice, zmęczeni codzienną walką o byt, nie
mają siły i czasu, aby lepiej zająć się dzieckiem.

Co stanowi istotę wspomagania rozwoju umysłowego?
Wspomaganie rozwoju umysłowego to mądrze organizowany proces uczenia się.

Warto tu przypomnieć, że rozwój umysłowy – mówiąc najogólniej – jest wyznaczony
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10 Na fakt ten wskazuje L. Wołoszynowa: Problemy szkolnego „startu” dzieci w polskim zreformowanym systemie oświaty,
„Psychologia Wychowawcza” 1977, nr 1.
11 Od kilku lat prowadzimy badania nad wspomaganiem rozwoju umysłowego trzy-, cztero-, pięcio- i sześciolatków. Staramy
się także organizować edukację na miarę ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Dlatego bywamy w różnych przedszkolach
i w klasach zerowych, przyglądamy się dzieciom w trakcie zabaw i w sytuacjach zadaniowych. Analizujemy także ich możliwo-
ści umysłowe i efektywność procesu uczenia się. 



przez dwie grupy czynników, pomiędzy którymi zachodzą złożone relacje. Pierwsza
z nich obejmuje to wszystko, z czym przychodzimy na świat, a więc predyspozycje wro-
dzone. Druga grupa to oddziaływanie zewnętrzne, a proces uczenia się odgrywa tu
szczególną rolę. Na to, z jakimi predyspozycjami dziecko przyszło na świat, nie mamy
większego wpływu. Ale od nas zależy, aby się one wspaniale rozwinęły. Jeżeli mądrze po-
kierujemy procesem uczenia się, możemy znacząco wpłynąć na rozwój tego, czym
dziecko zostało obdarzone. 

Uczeniem nasycony jest proces wychowania i edukacji. Mimo to wychowanie oraz edu-
kacja nie są tożsame z procesem wspomagania rozwoju. Czym różni się wspomaganie roz-
woju umysłowego od wychowania i edukacji? 

Efektem uczenia się jest każda stosunkowo trwała zmiana w zachowaniu, w myślach
i uczuciach jednostki – człowieka lub zwierzęcia – będąca rezultatem przeszłego do-
świadczenia12. Doświadczenia te stanowią rodzaj budulca, z którego dziecięcy umysł
tworzy schematy poznawcze i wykonawcze13. Jeżeli dorosły chce, aby dziecko czegoś się
nauczyło, musi zorganizować taką sytuację (najlepiej ciąg sytuacji), w której dziecko ma
szansę zdobyć odpowiednią porcję doświadczeń. Dlatego dla uczącego się dziecka i do-
rosłego – który pełni rolę nauczyciela – nie jest obojętne, jakie to są doświadczenia oraz
ile ich jest. 

Użyteczne jest porównanie procesu uczenia się do lekarstwa. Żeby dziecko wy-
zdrowiało, trzeba lekarstwo starannie dobrać i odpowiednio dawkować. Zapewne każ-
dy słyszał o substancji zwanej beta-karotenem14. Jest to surowiec, z którego organizm
tworzy witaminę A. Stosunkowo dużo beta-karotenu jest w marchewce, ale bywa on
także podawany w maleńkich kapsułkach. Można sobie wyobrazić, że w dużym worku
marchewki jest podobna ilość jednostek beta-karotenu, co w maleńkiej kapsułce. Jed-
nak w innej sytuacji jest człowiek, który dla wyrównania niedoboru witaminy A ma
zjeść worek startej marchewki, niż ten, który może połknąć maleńką kapsułkę tej pro-
witaminy.

Otóż wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka różni się od procesu wycho-
wania i edukacji głównie nasyceniem procesu uczenia się. W najlepiej nawet prowadzo-
nym wychowaniu i edukacji nasycenie procesu uczenia się jest zdecydowanie mniejsze od
tego, jaki jest wymagany w procesie wspomagania i korygowania rozwoju psychorucho-
wego dziecka15. Wspomaganie rozwoju jest podobne pod tym względem do kapsułki wi-
taminowej.
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12 R. J. Sternberg: Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1999, s. 118. Definicja ta jest zgodna z definicją J. Piageta, któ-
ry twierdzi, że „Uczenie charakteryzujemy jako trwałą (a więc zrównoważoną) modyfikację zachowania zależną od nabytków do-
świadczenia” (Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 1966, s. 102).
13 To, co buduje w swoim umyśle dziecko pod wpływem uczenia się, w psychologii jest rozmaicie nazywane i opisywane. Na
przykład J.S. Bruner twierdzi, że są to reprezentacje, odpowiednio enaktywne, ikoniczne i symboliczne (Poza dostarczone in-
formacje, PWN, Warszawa 1978, część 4 Procesy reprezentacji w dzieciństwie), zaś J. Piaget posługuje się określeniem sche-
maty (struktury) poznawcze i wyjaśnia, że tworzą się one na drodze asymilacji i akomodacji oraz ich wzajemnej koordynacji,
a także w wyniku równoważenia (Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 1966 oraz Równoważenie struktur poznaw-
czych, PWN, Warszawa 1981).
14 Więcej informacji na temat witamin i ich roli w żywieniu człowieka znajduje się w książce Podstawy dietetyki, red. J. Hasik, PZWL,
Warszawa 1975, s. 28.
15 Mówiąc o rozwoju, używamy następujących określeń: jeżeli mamy na myśli człowieka dorosłego, mówimy rozwój psychiczny,
ale gdy mówimy o dziecku, to używamy określenia rozwój psychoruchowy. Rozróżnienie to wynika z doceniania szczególnej roli
rozwoju fizycznego i ruchowego w kształtowaniu dziecięcego umysłu. Szerzej o tym w książce F. Affolter: Spostrzeganie, rzeczywi-
stość, język, WSiP, Warszawa 1997.



Jeżeli zamierzamy korzystnie i wyraziście zmienić przebieg rozwoju psychoruchowego
dziecka, musimy organizować proces uczenia się w specjalny sposób. Powinny tu zostać
spełnione następujące warunki: 

1. Proces uczenia się trzeba dopasować do rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwo-
jowych dziecka – powinien mieścić się w strefie najbliższego rozwoju16. Oznacza to,
że dorosły zajmujący się intensywnym wspomaganiem rozwoju rozpoznaje i określa
poziom rozwoju psychoruchowego każdego dziecka. Na tej podstawie orientuje się
w strefie najbliższego rozwoju i dopasowuje proces uczenia.

2. Przy organizowaniu procesu uczenia się, trzeba bezwzględnie przestrzegać prawi-
dłowości rozwojowych. Nigdy, przenigdy nie wolno ignorować naturalnych potrzeb
rozwojowych dziecka. Wymaga to dobrej znajomości modeli rozwoju psychorucho-
wego dziecka i umiejętności ustalania, jaką drogę już przebyło w danym zakresie ro-
zumowania i co znajduje się przed nim – jakie następne szczeble rozwojowe musi
osiągnąć.

3. Procesem uczenia się trzeba objąć możliwie szeroki zakres funkcjonowania dziecka,
a to wymaga dłuższego czasu oraz systematyczności. Wspomaganie rozwoju w wą-
skim zakresie – np. kształtowanie tylko niektórych czynności intelektualnych – nie
przynosi większych korzyści. Nie należy się także spodziewać, że w ciągu kilku tygo-
dni lub miesięcy uda się zmienić na lepsze sytuację dzieci.

4. Proces uczenia się wspomagający rozwój dziecka z konieczności musi być intensyw-
ny, a to oznacza, że będzie wymagać niebywałego wysiłku ze strony dziecka i doro-
słego. Mimo to ma być przyjemny i dla dziecka, i dla dorosłego.

5. Intensywne wspomaganie rozwoju psychoruchowego nie jest możliwe, jeżeli doro-
sły nie wierzy w możliwości dziecka i nie ma tego, co nazywamy osobowością pod-
noszącą. Konieczne są tu także uzdolnienia społeczne, które pozwalają nawiązywać
dorosłemu bliski kontakt z dzieckiem i sprawiają, że jest ono ufne, pogodne i chętnie
uczestniczy w procesie uczenia się. 

Warto także wiedzieć, że inaczej organizuje się intensywne wspomaganie rozwoju, gdy
pragnie się rozwinąć specjalne uzdolnienia dziecka, na przykład muzyczne, taneczne17. Ina-
czej, gdy chce się wspomóc rozwój umysłowy dziecka, które rozwija się wolniej lub niehar-
monijnie. Nie można tego mylić, chociaż w obu przypadkach należy organizować proces
uczenia się zgodnie z przedstawionymi kryteriami. 
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16 Pojęcie strefy najbliższego rozwoju zawdzięczamy L.S. Wygotskiemu. Nie można prowadzić intensywnego wspomagania dziec-
ka w jego rozwoju nie rozumiejąc, czym jest strefa najbliższego rozwoju. Ponieważ w tym miejscu nie sposób wszystkiego omó-
wić, osobom zainteresowanym głębiej tymi problemami polecamy następujące publikacje: 
– L.S. Wygotski: Wybrane prace psychologiczne PWN, Warszawa 1971, Wybrane prace psychologiczne II, dzieciństwo i dorastanie,

red. A. Brzezińska i M. Marchow, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, Myślenie i mowa, PWN, Warszawa 1989 oraz Narzę-
dzie i znak w rozwoju dziecka, PWN, Warszawa 1978; 

– J. Shotter: Psychologia Wygotskiego: wspólna aktywność w strefie rozwoju, w: Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brze-
zińska i G. Lutomski, Zysk i S-ka, Poznań 1994;

– E. Gruszczyk-Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-
-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 1997 (i wcześniejsze wydania).

17 Intensywne rozwijanie uzdolnień rozpoczyna się zwykle we wczesnych okresach życia, kiedy dziecko jeszcze nie potrafi w peł-
ni uświadomić sobie, dlaczego musi ćwiczyć więcej niż rówieśnicy. Nie ma także świadomości, że ma nadzwyczajne predyspozycje,
które bez jego wysiłku się nie rozwiną. Dodatkowe porcje uczenia traktuje więc jako ciężką pracę, do której zmuszają go dorośli,
na przykład lekcje muzyki i codzienne żmudne ćwiczenia na instrumencie, czasochłonne treningi sportowe, które wypełniają dziec-
ku każdą wolną chwilę. Ma ono zdecydowanie mniej czasu na spontaniczną zabawę i rzadziej przebywa z rówieśnikami. Często
jest zbyt zmęczone, aby zwyczajnie cieszyć się tym, co przynosi dzień. Nic więc dziwnego, że uzdolnione dzieci bywają głęboko
nieszczęśliwe. Dorośli powinni się nad tym wszystkim dobrze zastanowić. Jeżeli dziecko jest tylko trochę uzdolnione, może zapła-
cić zbyt wysoką cenę za wygórowane ambicje rodziców. Natomiast gdy dziecko jest utalentowane, na pewno warto intensywnie
ćwiczyć, wszak przeżycie sukcesu to niebywałe szczęście. 



Organizowanie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci w przedszkolu i w klasie zerowej
Z naszych wieloletnich doświadczeń badawczych wynika, że wśród starszych przed-

szkolaków istnieją spore różnice indywidualne w rozwoju umysłowym. Obserwując sze-
ściolatki w trakcie zabawy i w sytuacjach zadaniowych, możemy zauważyć takie, które po-
winno się przenieść do grupy dzieci młodszych, gdyż zachowują się tak jak czterolatki lub
trzylatki.

Za rok sześciolatki będą już w pierwszej klasie i dlatego muszą być dobrze przygotowa-
ne do szkoły. Dopóki są w przedszkolu, nie karci się ich za to, że wykonują polecenia zbyt
wolno, mają kłopoty ze skupieniem uwagi przez dłuższy czas, niezbyt precyzyjnie odpo-
wiadają na pytania nauczycielki itp. Gdy pójdą do szkoły, będzie już inaczej – nauczyciel-
ka nie będzie już tak wyrozumiała, a na dodatek intensywność nauczania będzie znacznie
większa.

Dlatego dobrze się wiedzie w szkole tym dzieciom, które są na odpowiednio wysokim
poziomie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Dzieci wolniej rozwijające się i dzieci o nieharmonijnym rozwoju nie mają szans, aby
spełnić oczekiwania nauczycielki. Wszystko dzieje się za szybko, a to, co wyjaśnia nauczy-
cielka, jest za trudne i niezrozumiałe. Każdego dnia i po kilka godzin dziennie doświadcza-
ją tego, że są gorsze. Na dodatek, mimo wysiłku, nie mogą tego zmienić. Niszczące jest tak-
że to, że rodzice oczekują od swojego dziecka szkolnych sukcesów, a ono tym
oczekiwaniom nie może sprostać. Dziecku jest więc źle i w szkole, i w domu.

Nic więc dziwnego, że na przyczyny pierwotne (niski poziom szkolnych kompetencji)
szybko nakładają się przyczyny wtórne. Dziecko przestaje lubić szkołę i zaczyna uważać za
coś normalnego, że ono jest gorsze, mniej zdolne. Dlatego nie chce się uczyć. Z każdym
miesiącem jest gorzej, bo narastają problemy wychowawcze i jednocześnie obniżają się
możliwości intelektualne małego ucznia.

Takiemu nieszczęściu można zaradzić tylko w jeden sposób – poprzez intensywne
wspomaganie rozwoju tych dzieci, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie. 

Przedszkole to doskonałe miejsce na podejmowanie takich działań ratunkowych.
Możliwa jest tu systematyczna praca z dzieckiem, każdego dnia. Takie działania warto
podejmować już w grupach pięciolatków, a należy koniecznie je realizować w grupach
sześciolatków. 

Jakie warunki muszą być spełnione, aby w przedszkolu skorygować poważniejsze zabu-
rzenia rozwoju umysłowego dzieci?

Korygowanie zaburzeń rozwojowych należy do działań naprawczych i wymaga spe-
cjalistycznej wiedzy psychologicznej, a także kompetencji w zakresie stosowania metod
korygujących zaburzenia rozwojowe u dzieci. Te działania są bardzo skomplikowane i z te-
go względu do prowadzenia z dziećmi zajęć korekcyjno-wyrównawczych przygotowują
studia podyplomowe lub specjalne kursy.

Idealnym miejscem, jak już wspomniano, do prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównaw-
czych jest przedszkole lub klasa zerowa. Dzieci przebywają tu przez pięć dni w tygodniu, co
umożliwia systematyczne prowadzenie zajęć. Muszą być jednak spełnione pewne warunki.
Niestety, są pedagodzy, którzy wyobrażają sobie, że nauczycielka może prowadzić zajęcia
korekcyjne w taki sposób:

– ma oderwać od zabawy dziecko potrzebujące takiego wsparcia w czasie, gdy ró-
wieśnicy bawią się w kącikach zainteresowań;

– potem ma posadzić to dziecko przy stoliku i nie bacząc na hałas, organizować mu spe-
cjalne ćwiczenia.
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Jest to karykatura zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Nauczycielka nie może przecież
należycie zająć się dzieckiem, bo musi także czuwać nad tym, co robią pozostałe dzieci.
Dziecko natomiast czuje się ukarane, ponieważ musi ćwiczyć, gdy inne się bawią. Na doda-
tek skraca się dziecku i tak już ograniczony czas przeznaczony na zabawę, zapominając, że
w zabawie rozwija się ono najlepiej.

Jakie więc muszą być spełnione warunki do prowadzenia działań ratunkowych nastawio-
nych na intensywne wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka? 

� Może je prowadzić pedagog lub psycholog mający odpowiednie przygotowanie.
Poprzedzać je muszą badania diagnostyczne przeprowadzone z myślą o inten-
sywnym wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka. Jest to zadanie dla
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub szkolnego pedagoga
i psychologa.

� Takie zajęcia muszą odbywać się w osobnym pomieszczeniu: nie mogą w nim prze-
bywać osoby postronne, a wyposażenie ma sprzyjać skupieniu i nie może wywoływać
lęku u dzieci. Dlatego do takich zajęć nie nadaje się gabinet lekarski, gabinet dyrek-
tora, gabinet metodyczny itp.

� Intensywne wspomaganie rozwoju umysłowego wymaga niezwykłej systematyczno-
ści. Dlatego trzeba je starannie zaplanować w rocznym planie wychowawczo-dydak-
tycznym przedszkola lub szkoły w taki sposób, aby nie kolidowały z ustalonym pla-
nem zajęć. Skuteczność takich zajęć zależy w dużej mierze od tego, jak często się one
odbywają – najlepiej, jeżeli dziecko może w nich uczestniczyć każdego dnia.

� Efekty działań naprawczych zależą od dobrej współpracy z rodzicami, którzy muszą
wyrazić zgodę na takie zajęcia i mają w nich uczestniczyć. Jeżeli z ważnych przyczyn
nie mogą tego uczynić, trzeba ustalić sposoby przekazywania im odpowiednich infor-
macji, by mogli utrwalać w domu to, co było kształtowane w danym dniu na zajęciach
intensywnie wspomagających rozwój dziecka.

Dzieci wyraźnie wolniej rozwijające się mało korzystają z zajęć dydaktycznych. Dla-
tego można w tym czasie organizować dla wybranego dziecka zajęcia korekcyjno-wy-
równawcze. Przyniesie to lepsze efekty niż odrywanie dziecka od zabawy, której i tak jest
za mało. 

Twierdzenie, że działania ratunkowe w formie intensywnego wspomagania rozwoju
umysłowego powinien prowadzić pedagog – specjalista, a nie nauczycielka zajmująca się
wszystkimi dziećmi w grupie, nie neguje sensu indywidualnej pracy z dziećmi. 

Rano, gdy dzieci przychodzą do przedszkola (lub klasy zerowej), nauczycielka może każ-
demu z nich poświęcić trochę czasu. Dzieje się wówczas wiele dobrego. Dzieci przychodzą
do sali zabaw i mogą nauczycielce opowiedzieć o swych kłopotach, a ona wytłumaczy i po-
cieszy. Potem podsunie pomysł mądrej zabawy. Dzięki temu dzieci mogą się wyciszyć, uspo-
koić i nabrać pewności tak potrzebnej w późniejszych zajęciach. Jest wtedy sporo czasu na
wychowawcze wspieranie konkretnych dzieci. Na przykład:

– jeżeli dziecko bawi się klockami, a nauczycielka podejdzie, włączy się w zabawę i po-
każe, co jeszcze można mądrego z klockami zrobić, wówczas zabawa zostanie wzbo-
gacona, a czas jej trwania w naturalny sposób przedłużony;

– gdy dziecko bawi się w kąciku lalek, a nauczycielka podejdzie, włączy się do zabawy
i zaproponuje mu na przykład przygotowanie śniadania dla lalek, zabawa nabierze
edukacyjnych wartości. 

W trakcie zabaw dzieci intensywnie się uczą. Dlatego takie sposoby przedłużania
i wzbogacania dziecięcej zabawy są szczególnie cenne w wychowawczej działalności na-
uczycielki.
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Osobny problem dotyczy dzieci z poważnymi zaburzeniami zachowania, których nie
wolno lekceważyć. Im wcześniej zostaną objęte psychoterapią, tym większa szansa na
poprawę ich funkcjonowania. Potrzebna jest w tym wypadku pomoc specjalistów z poradni
pedagogiczno-psychologicznej. Nasze doświadczenia dowodzą, że najlepiej zaprosić specja-
listę, który będzie obserwował dziecko w sytuacjach naturalnych, a także wtedy, gdy zabu-
rzenia manifestują się szczególnie ostro. Pomoże to postawić trafną diagnozę i zaplanować
sposób ratowania dziecka. 

Jak współpracować z rodzicami, gdy dziecko wymaga dodatkowego wsparcia w kształto-
waniu ważnych umiejętności?

Rodzice są wielkimi sojusznikami nauczycielki, która zajmuje się ich dzieckiem. Bywa
jednak, że nie dostrzegają problemów rozwojowych swego dziecka – rzadko obserwują
inne dzieci w wieku syna lub córki i nie mają skali porównawczej. Ponadto, kochając swo-
je dziecko, są skłonni tłumaczyć niedostatki w jego zachowaniu tym, że jest małe, choro-
wite, słabe itp.

Bywa też, że nauczycielki, zmęczone dziećmi, nie zachowują równowagi i przekazują ro-
dzicom więcej złych niż dobrych wiadomości. Gdy rodzice każdego dnia są zasypywani
skargami i narzekaniami na zachowanie ich dziecka, uodporniają się i po prostu lekceważą sło-
wa nauczycielki.

Dobrym sposobem przekazania rodzicom informacji o tym, czym różni się ich dziecko
od rówieśników, jest zaproszenie ich na zajęcia, w których dzieci wykazują się różnym
poziomem kompetencji. Sami wówczas dostrzegą to, co potrzeba. Niestety, nie sprzyjają
temu zajęcia otwarte, na które zaprasza się rodziców wszystkich dzieci z grupy. Mimo-
wolnie piętnuje się wówczas tych rodziców, których dzieci funkcjonują zdecydowanie
gorzej. Widząc niekorzystne różnice pomiędzy swoim dzieckiem a rówieśnikami, czują
się upokorzeni i nie chcą więcej bywać w przedszkolu lub w szkole. Proponujemy inny
rodzaj postępowania:

– wcześniej wyjaśnić rodzicom, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego i dlatego war-
to zobaczyć je na tle grupy;

– przekonać ich, że nie chodzi o krytykę dziecka, ale o podjęcie mądrych działań na-
prawczych;

– zorganizować tylko dla nich zajęcia otwarte;
– po zajęciach porozmawiać o tym, w jaki sposób można dziecku pomóc.
Takie spotkania i zajęcia są dla nauczycielki niewątpliwie dodatkowym obciąże-

niem. Jednak warto się na nie zdecydować, ponieważ korzyści mogą być ogromne.
Nauczycielka zdobędzie sojuszników w mądrym prowadzeniu trudnego dziecka. Wie-
le zależy od sposobu przeprowadzenia rozmów z rodzicami, podamy zatem dwie
wskazówki, które pomogą skłonić ich do prowadzenia ćwiczeń wspomagających roz-
wój dziecka.

Po pierwsze: trzeba o dziecku mówić w kategoriach wolniejszego tempa rozwoju
umysłowego i unikać sformułowań typu „zaburzenia rozwojowe”, „dysfunkcje”, „mikro-
uszkodzenia” itd. Należy także wyjaśnić, że wolniejszy rozwój nie zawsze oznacza „gorzej”,
bo wiele zależy od działań wspomagających i ratujących.

Po drugie: nie należy straszyć rodziców poradnią i psychologiem. Jeżeli sposób funkcjo-
nowania dziecka rażąco odbiega od normy i konieczna jest interwencja specjalisty z porad-
ni, trzeba to powiedzieć oględnie, wyrażając nadzieję, że wczesna interwencja może wiele
zmienić na lepsze.
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4. Program dla szeÊciolatków: szczegó∏owe treÊci wraz
z komentarzami metodycznymi, które pomogà je 
w∏aÊciwie odczytaç i zrealizowaç

4.1. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej 
sześciolatków

4.1.1. O potrzebie współpracy z rodzicami w zakresie wychowania fizycznego
dzieci oraz o konieczności rozpoznania stanu zdrowia sześciolatków 

Jeszcze niedawno w każdej większej szkole i przedszkolu dbałość o zdrowie dzieci i uczniów
powierzano zatrudnionym na etatach pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom.
Drakońskie oszczędności w dziedzinie oświaty sprawiły, że specjalistyczna opieka zdrowotna jest
realizowana tylko w nielicznych placówkach oświatowych. Dlatego zwiększyły się zadania na-
uczycielek przedszkola w zakresie wychowania zdrowotnego dzieci.

W szóstym roku życia dziecka można wiele dobrego uczynić dla zdrowia przyszłego
ucznia. Dlatego wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej powinny być
realizowane w trzech wymiarach, a mianowicie w zakresie:

– rozwijania świadomości, wiedzy, umiejętności i nawyków sześciolatków według haseł
programowych przedstawionych w następnym podrozdziale;

– współpracy z rodzicami odnośnie do wychowania zdrowotnego ich dzieci;
– podejmowania działań interwencyjnych, gdy zdrowie dziecka jest zagrożone.
Wiek przedszkolny to okres intensywnego wzrostu organizmu dziecka, a od rozwijania

sprawności ruchowej18 zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego19. Dlatego u przed-
szkolaków – dotyczy to także sześciolatków – obserwuje się:

– wielką potrzebę ruchu i mówi się o nadruchliwości, a także o konieczności zaspokoje-
nia głodu ruchu dziecka;

– korzystne zmiany w sprawności i koordynacji ruchowej – dlatego wiek przedszkolny na-
zywa się także złotym wiekiem motoryczności dziecka20. 

Występują tu na przykład takie paradoksy. Monotonny trzykilometrowy spacer w towarzy-
stwie dorosłego jest dla przedszkolaka zbyt męczący, jednocześnie to samo dziecko bez zmę-
czenia pokonuje drogę sześciokrotnie dłuższą, gdy biega na podwórku według swojego rytmu.
Przyczyną jest to, że przedszkolak nie potrafi jeszcze przystosować się do rytmu kroków doro-
słego i szybko się męczy. Inny przykład wiąże się z kośćcem dziecka, który jest delikatny, ela-
styczny oraz odporny na wstrząsy i złamania. Jednak ta wspaniała cecha powoduje, że kościec
łatwo ulega zniekształceniom. Czynnikami deformującymi może być więc prowadzenie malu-
cha zawsze za tę samą rękę, zmuszanie dziecka do siedzenia lub stania przez dłuższy czas, czę-
ste noszenie w jednej ręce ciężkich przedmiotów itp.21
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18 Sprawność ruchowa to stopień opanowania własnego ciała i umiejętność władania aparatem ruchowym. Szerszym pojęciem jest
sprawność fizyczna i można ją określić jako aktualną możliwość wykonywania wszelkich działań motorycznych, decydujących o za-
radności człowieka. Por. R. Przewęda: Rozwój somatyczny i motoryczny, PZWS, Warszawa 1973, s. 180.
19 Rozwój fizyczny to – zdaniem R. Przewędy – przemiany, które doprowadzają do ukształtowania z prostej konstrukcji komórko-
wej tak złożonego, tak precyzyjnego i tak doskonałego tworu, jakim jest organizm człowieka (Rozwój somatyczny i motoryczny,
PZWS, Warszawa 1973, s. 9).
20 N. Wolański: Etapy rozwoju dziecka. Dorosły. Człowiek stary w rodzinie, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, PWN,
Warszawa 1979.
21 Por. R. Przewęda: Rozwój somatyczny i motoryczny, PZWS, Warszawa 1973, s. 180. 



Już z tych informacji wynika, że dorosły, także nauczycielka, może wydatnie pomóc
w rozwoju psychoruchowym dziecka, jeżeli orientuje się w jego możliwościach ruchowych.
Niestety – może także bezwiednie zaszkodzić dziecku, gdy wymaga zbyt wiele i gdy lekce-
waży dziecięcą potrzebę ruchu. Dlatego też, nim omówimy ważniejsze kwestie rozwijania
sprawności ruchowej, najpierw podamy trochę wiadomości o rozwoju motorycznym star-
szych przedszkolaków. Pomoże to zorientować się w zakresie możliwości dzieci, w tym, co jest
dla nich za trudne i niemożliwe:

– pięciolatki potrafią wbiec po schodach, nie trzymając się ani poręczy, ani ścia-
ny, mogą także iść na palcach na odległość 3 metrów, nie dotykając ani razu
piętami podłogi. Ponadto sprawnie skaczą prosto przed siebie na prawej i lewej
nodze22;

– sześciolatki potrafią szybko nie tylko wbiec po schodach, ale i z nich zbiec, nie trzy-
mając się poręczy i nie przeskakując żadnego schodka. Mogą także stać przez chwi-
lę na jednej nodze z zamkniętymi oczami. Radzą sobie doskonale z zeskokiem na
palce na przykład z krzesełka (o wysokości około 30 cm)23.

Charakterystyczną cechą rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest szybkie wzrasta-
nie i stałe zwiększanie ciężaru ciała. N. Wolański opracował dokładne normy dotyczące
wzrostu i wagi: oddzielnie dla dziewczynek, oddzielnie dla chłopców24. Kontrolując wzrost
i wagę dzieci, możemy się orientować, czy nie ma poważniejszych zakłóceń w tym zakre-
sie. Normy sporządzone przez N. Wolańskiego dotyczą połowy lat sześćdziesiątych. Obec-
nie dzieci są nieco wyższe, obserwujemy bowiem akcelerację (przyśpieszenie) rozwoju.
Można jednak korzystać z tych norm, jeżeli przyjmuje się, że wzrost i waga dziecka jest
w normie także wówczas, gdy liczby są wyższe lub niższe w zakresie wzrostu o 5 cm,
a w zakresie wagi o 2 kg25. 

Namawiamy nauczycielki, aby zachęcały rodziców do systematycznego mierzenia wzro-
stu i wagi dziecka26. Pomiary te są bowiem ważnymi informacjami dla lekarza badającego
stan zdrowia dziecka. 

Dla zdrowia przedszkolaka i prawidłowego rozwoju psychoruchowego ważne jest za-
spokojenie potrzeby ruchu. Nie jest to trudne, gdyż dzieci w tym okresie życia ustawicz-
nie szukają okazji do zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Niestety, zabiegani i zapra-
cowani rodzice zachowują się coraz częściej mało rozsądnie:
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22 E. Franus: Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975, s. 60.
23 Tamże, s. 64.
24 M. Przetacznikowa i G. Makiełło-Jarża (Psychologia rozwojowa, WSiP, Warszawa 1977, s. 92) za N. Wolańskim podają na-
stępujące normy wzrostu i ciężaru dzieci w wieku 3–7 lat: 
– trzylatki: a) chłopcy – wzrost 96,4 cm, waga 15,1 kg, b) dziewczynki – wzrost 96 cm, waga 14,9 kg;
– czterolatki: a) chłopcy – wzrost 101,3 cm, waga 16,5 kg, b) dziewczynki – wzrost 99,3 cm, waga 15,7 kg;
– pięciolatki: a) chłopcy – wzrost 106,7 cm, waga 18,0 kg, b) dziewczynki – wzrost 107,2 cm, waga 17,9 kg;
– sześciolatki: a) chłopcy – wzrost 113,4 cm, waga 20,4 kg, b) dziewczynki – wzrost 112,7 cm, waga 20,0 kg;
– siedmiolatki: a) chłopcy – wzrost 121,4 cm, waga 23,7 kg, b) dziewczynki – wzrost 120,6 cm, waga 23,3 kg.
25 A. Kalinowski (Ćwiczę i bawię się z dzieckiem, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989, s. 15) radzi, aby przy kontroli wzrostu i wa-
gi ciała dziecka brać pod uwagę to, że ciężar ciała ocenia się w stosunku do wzrostu, natomiast wzrost w stosunku do wieku.
Na przykład, jeżeli chłopiec w wieku 6 lat ma wzrost 106 cm, to – według informacji podanych w poprzednim przypisie – po-
winien ważyć około 18 kg, a nie 20.
26 Na ścianie lub na futrynie drzwi trzeba zaznaczyć pionowo podziałkę centymetrową. Dziecko staje przy niej boso, twa-
rzą do mierzącego. Ciało dziecka dotyka ściany, pięty złączone, tułów wyprostowany, barki cofnięte, ręce opuszczone
wzdłuż ciała, wzrok skierowany poziomo. Dorosły przykłada ekierkę do ściany tak, aby jeden bok przy kącie prostym przy-
legał do ściany, a drugi bok do najwyższego punktu głowy dziecka. Wzrost mierzy się rano, bo wówczas chrząstki między-
kręgowe nie uległy jeszcze obniżeniu. Natomiast ważyć dziecko trzeba w majteczkach, bez obuwia, rano na czczo, po
załatwieniu potrzeb fizjologicznych.



– nawet gdy zdają sobie sprawę z potrzeby ruchu, nie stwarzają dziecku okazji do ru-
chowego wyżycia się, a potem skarżą się, że jest nadmiernie ruchliwe, ani chwili nie
potrafi spokojnie usiedzieć, przeszkadza;

– cieszą się, że dziecko jest grzeczne, bo potrafi długo siedzieć przed telewizo-
rem, i nie dostrzegają, jaki ma to niedobry wpływ na rozwój ruchowy, a po-
tem skarżą się, że różni się od rówieśników, bo jest mniej sprawne i szybko się
męczy;

– nie dbają o to, aby dziecko przebywało odpowiednio długo na powietrzu, a potem
dziwią się, że jest mało odporne i często choruje itd.

Potrzebne jest więc uświadamianie rodzicom reguł wychowania zdrowotnego i fizyczne-
go dzieci. Powinni bowiem zrozumieć, że porcja ruchu organizowana dziecku w przedszko-
lu oraz spacer do przedszkola i z przedszkola do domu nie wystarczają do prawidłowego
rozwoju. Dlatego dziecko szuka w domu każdej okazji do wyżycia się. Robi to tak, jak umie:
biega, wspina się po meblach, strąca przedmioty, przewraca krzesła, bo te nie wytrzymują
huśtania się itd. Sytuacja staje się nieprzyjemna, bo dziecko jest karane za coś, co jest od
niego silniejsze. 

Nawet gdy rodzice pozwolą dziecku bawić się na podwórku, smutno na to patrzeć. Skra-
wek ziemi, dookoła beton, kawałek trawnika i gromada głodnych ruchu dzieci obok trzepa-
ka. Nieco lepiej pod tym względem mają dzieci wiejskie. Te przebywają na powietrzu tyle
czasu, ile chcą. Jest zielono, mają wiele miejsca do zabawy. Problem polega na tym, że dzie-
ci bawią się tam bez kontroli dorosłych. Ponieważ nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, nie-
trudno o wypadek. 

Trzeba także przekonać rodziców o tym, że gimnastyka i zabawy ruchowe organizo-
wane przez dorosłych to bodaj najlepsze formy dbałości o rozwój fizyczny dziecka. Po-
przez dobór ćwiczeń i zabaw można rozwinąć sprawność ruchową organizmu i zwiększyć
ilość przepływającej krwi (ośmiokrotnie więcej niż w czasie spoczynku), co ma zbawienny
wpływ na odżywienie tkanek i dotlenienie organizmu27. 

Ważne jest także uodparnianie (hartowanie) organizmu dziecka na zmiany pogody
i temperatury poprzez kąpiele powietrzne, powietrzno-słoneczne28 i wodne29.
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27 Odpowiednia ilość tlenu jest konieczna dla rozwijającego się organizmu. W czasie spoczynku zapotrzebowanie organizmu na
tlen wynosi około 1–4 litra, w czasie aktywności ruchowej zapotrzebowanie to jest o wiele większe. Dlatego po intensywnym ruchu
dziecięcy organizm zaciąga dług tlenowy, który wyrównuje się w trakcie odpoczynku. Między innymi dlatego dzieci szybko się mę-
czą, równie szybko odpoczywają i znowu są „głodne” ruchu. Jeżeli dziecko ma niedotleniony organizm, wówczas skarży się na zmę-
czenie, jest zbyt często senne i osłabione. 
Dziecko – a dorosły także – korzysta niemal wyłącznie z tlenu przenikającego z powietrza do płuc. Ilość powietrza zaś zależy od
głębokości i częstotliwości oddychania. Możliwość głębokiego oddychania ma związek z postawą ciała. Spacer, swobodne stanie
sprzyjają głębokiemu oddychaniu. Natomiast pozycja siedząca i pochylenie ciała (przy rysowaniu, lepieniu z plasteliny, oglądaniu
obrazków itd.) wydatnie zmniejsza głębokość oddechu. Oddech jest jeszcze płytszy, gdy dziecko skulone w fotelu ogląda program
telewizyjny. Dlatego przedszkolak nie może zbyt długo siedzieć przy stoliku i nie może przez długi czas leżeć skulony w niewygod-
nej pozycji itd. 
28 Kąpiele powietrzne to nic innego jak częste przebywanie dziecka na świeżym powietrzu w każdej porze roku, oczywiście w sto-
sownym ubraniu. Jeżeli dorosły chce, aby dziecko było bardziej odporne na choroby „z przeziębienia”, musi zadbać o to, aby je
stopniowo przyzwyczajać do zmieniającej się temperatury. Kąpiele słoneczno-powietrzne hartują, leczą i regenerują. Dzieci korzy-
stają z nich w czasie spacerów i zabaw ruchowych. Ważny jest odpowiedni strój (latem luźny i przewiewny, odpowiednio ciepły je-
sienią i zimą) i nakrycie głowy.
29 Kąpiele wodne można organizować dziecku, gdy temperatura powietrza i wody przekracza 20°C. Dopiero po kilku dniach,
po zahartowaniu, dziecko może się kąpać w wodzie chłodniejszej, ale o temperaturze nie niższej niż 18°C. Kąpiel nie może
trwać dłużej niż 20 minut. Gdy zaobserwujemy u dziecka objawy zziębnięcia – sine wargi, gęsia skórka, dreszcze – trzeba na-
tychmiast przerwać kąpiel i dopilnować, aby dziecko szybko zdjęło mokry kostium, wytarło się i nałożyło cieplejsze okrycie.
Oczywiście ma to także zrobić po każdym wyjściu z wody. Dzieci mogą się kąpać tylko w obecności dorosłych, gdyż z wodą
nie ma żartów.



Wróćmy do zabaw ruchowych i gimnastyki. Oto kilka istotnych rad i wskazówek, które
warto przekazać rodzicom30. 

1. Gimnastyka ma być dla dziecka zabawą umożliwiającą pełne „wyżycie się ruchowe”.
Ma być wesoło i radośnie. Dlatego trzeba dać dziecku dużo swobody i nie upominać,
gdy krzyczy i głośno się śmieje.

2. W czasie gimnastyki i zabaw ruchowych dorosły wykonuje ćwiczenia razem z dziec-
kiem. Nie komenderuje, lecz wypowiada polecenia spokojnie i wesoło, na przykład
„usiądź tak, jak ja”, „połóż się tutaj”, „przeskoczymy przez sznurek”.

3. Ćwiczeniom gimnastycznym trzeba nadawać, gdy tylko jest to możliwe – charak-
ter zabawy naśladowczej. Na przykład „chwiejące się na wietrze drzewa” (skłony
tułowia), „skaczące żabki” (skoki na czworakach). Dzieci będą umiały wówczas
nie tylko skojarzyć wysiłek z tym, co znają i co je cieszy, lecz także rozwijać wy-
obraźnię.

4. Dzieciom podoba się także, gdy mogą wykonać konkretne i ciekawe zadanie, a jedno-
cześnie popisać się swoimi umiejętnościami, odwagą i sprytem. Dlatego ćwiczeniom
gimnastycznym warto nadać charakter zadań typu „czy potrafisz”. Na przykład: Przejdź
odtąd dotąd z książką na głowie, albo przejdź po desce... A teraz jeszcze raz przejdź, ale
spróbuj jednocześnie podrzucać i chwytać piłeczkę... Spróbuj podrzucić piłeczkę, obrócić
się dookoła i schwytać ją w powietrzu. Tego rodzaju ćwiczenia uczą dzieci wytrwałości
i odczuwania radości z osiągnięcia celu. 

5. Organizując zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, musimy koniecznie za-
dbać o warunki higieniczne i zdrowotne. Jeżeli dziecko źle się czuje, narzeka na
ból brzucha, gorączkuje – trzeba zrezygnować z gimnastyki i zabaw ruchowych31.
Gdy zabawy ruchowe są organizowane w pomieszczeniu zamkniętym, trzeba
wcześniej je przewietrzyć i odkurzyć. Należy też zadbać o bezpieczeństwo dziec-
ka i to zarówno w mieszkaniu, jak i w parku lub na podwórku. Dziecko powinno
ćwiczyć w wygodnym stroju, a po zabawie się umyć.

Zajmiemy się teraz zdrowiem dzieci. Rodzice troszczący się o dziecko są świadomi
jego stanu zdrowia. Dlatego informują na początku roku przedszkolnego nauczycielkę
o tym, na co dziecko jest chore i co trzeba zrobić, aby mu pomóc. Tak jednak postępu-
ją tylko nieliczni rodzice. Są i tacy, którzy – z różnych przyczyn – mało interesują się
zdrowiem swojego dziecka, gdyż są zbyt zapracowani, sami nie odczuwają potrzeby
dbania o swoje zdrowie itp. Czasami zdarzają się rodzice o dziwnych poglądach na te-
mat zdrowego żywienia i wprowadzają dziecku dietę, która w rozwijającym organizmie
czyni więcej szkody niż pożytku, np. dieta bez białka zwierzęcego. Ponadto rodzice
rzadko dostrzegają, że ich dziecko gorzej widzi lub słyszy itd. Często przyczyną bywa to,
że nie mają okazji do porównania swego dziecka z rówieśnikami.

Jeśli chce się ustalić, które dziecko wymaga szczególnej opieki zdrowotnej, trzeba
bacznie obserwować dzieci od początku września. Nauczycielki, które mają więcej do-
świadczenia pedagogicznego, szybko dostrzegają dzieci apatyczne, nadmiernie wyciszone,
a także niedowidzące, niedosłyszące itp. Przy mniejszym doświadczeniu pedagogicznym
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30 Korzystamy tu z rad, jakie sformułował A. Kalinowski w: Ćwiczę i bawię się z dzieckiem, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985,
s. 33–38.
31 Nie oznacza to, że w trakcie choroby nie trzeba się z dzieckiem bawić. Radosne dziecko szybciej pokonuje chorobę. Zaba-
wa pozwala mu zapomnieć o tym, co boli. Muszą to być jednak zabawy innego typu. Szczegółowe informacje znajdują się
w publikacjach:
– I. Zgrychowa, M. Bukowski: Chore dziecko chce się bawić, WSiP, Warszawa 1987,
– H. Brücken: Gry i zabawy...kiedy dziecko jest chore, Wydawnictwo MARBA CROWN LTD, Warszawa 1990.



trzeba z uwagą obserwować zachowanie dziecięce i porównywać je z zachowaniami in-
nych dzieci. Warto także pamiętać o tym, że dziecko nie poskarży się i nie opowie
o swoich kłopotach z widzeniem, bo jest przekonane, że jego sposób widzenia świata
nie różni się od innych. 

Jeżeli nauczycielkę coś niepokoi w zachowaniu dzieci, powinna najpierw skonsultować
to z koleżankami, dyrektorem placówki, a dopiero potem omówić ten problem z rodzica-
mi. W połowie września nauczycielka powinna mieć już rozeznanie, którym dzieciom
potrzebna jest specjalistyczna pomoc.

Radzimy: lepiej być przesadnie troskliwym, niż lekceważyć symptomy choroby. Przy-
pominamy, że wszystkie dzieci objęte są państwową służbą zdrowia. Zatem zadaniem
dorosłych odpowiedzialnych za rozwój dzieci jest zorganizowanie pomocy zdrowotnej
dla dziecka, a potem jej wyegzekwowanie. 

W programie nie ma miejsca na wyjaśnianie, w jaki sposób tego dokonać. Ponadto
tematyka wychowania zdrowotnego przedszkolaków i małych uczniów jest realizowana
na wszystkich typach studiów przygotowujących nauczycieli do zawodu. Dlatego na-
uczycielki doskonale orientują się w tej problematyce.

4.1.2. Jakie treści kształcenia trzeba zrealizować w zakresie Wychowania
zdrowotnego i kształtowania sprawności ruchowej sześciolatków?
Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami metodycznymi

• Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających życiu i przekonanie ich
o konieczności poszanowania życia ludzi, zwierząt i roślin. 

W naszym programie wydzielony został obszar „Wychowanie do dbałości o bezpie-
czeństwo własne i innych”. Pierwsza część powyższego hasła nawiązuje do tego obszaru
wychowania i dlatego zalecamy korelację z odpowiednimi treściami. Chodzi tutaj o prze-
konanie dzieci co do konieczności poszanowania życia ludzi, zwierząt i roślin.

Jest to trudne, gdyż niektóre gry komputerowe dla dzieci wręcz pokazują, że śmierć jest
odwracalna: grający zabija ludzika, ale nie dzieje się nic złego, bo ludzik ma trzy życia. Ponad-
to dzieci oglądają kreskówki i wiedzą, że silne uderzenie nie czyni nic złego. Na przykład ka-
czor Donald otrząśnie się po takim śmiertelnym ciosie i biegnie dalej. Na dodatek dzieci ob-
serwują czyny niektórych dorosłych i widzą, że można bezkarnie męczyć i zabijać zwierzęta,
bez potrzeby łamać i niszczyć rośliny itd.

Niebywale rzadko dorośli rozmawiają z dziećmi o tym, czym jest życie, jakie jest ono kruche,
i o tym, że śmierć jest nieodwracalna. Jesteśmy głęboko przekonane, że sześciolatki muszą mieć
okazję do takich rozmów. Można je zorganizować w następujący sposób:

a) Dzieci siedzą zgromadzone wokół nauczycielki, a ona przedstawia im na przykład
takie niedokończone opowiadanie o niedźwiadku łakomczuchu: „Niedźwiadek
wszedł na wysokie drzewo i znalazł barć pełną miodu. Ponieważ był łakomczu-
chem, zapomniał o tym, że jedną łapką trzeba się trzymać, i wybierał miód oby-
dwiema łapkami. Stało się nieszczęście. Miś spadł z wysoka na ziemię i tak bardzo
się potłukł, że trzeba było wezwać pogotowie. Podczas gdy wieziono misia na sy-
gnale do szpitala, lekarz, który go zbadał, powiedział: „Bardzo źle jest z misiem.
Może umrzeć”.

b) Niedokończone opowiadanie trzeba zakończyć serią pytań, które pomogą dzie-
ciom nie tylko dokończyć historię misia łakomczucha, ale również wziąć udział
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w mądrej rozmowie o tym, jak kruche jest życie, a śmierć jest nieodwracalna. Oto
przykładowe pytania, które można dzieciom zadać: Jak myślicie, co się stanie z mi-
siem, gdy umrze? Co to znaczy, że będzie żył dalej?

c) Jeżeli dzieci będą zainteresowane tematem, można zapytać: Ludzie żyją, a czy rośliny
też żyją? Kiedy umierają rośliny? Na co trzeba uważać i czego nie wolno robić, aby ro-
śliny i zwierzęta mogły istnieć i się rozwijać?

Podajemy tu tylko jeden ze sposobów realizacji tego bloku. Można także posłużyć się baj-
kami, baśniami i różnymi formami teatralnymi.

• Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia i zagrożeń, jakimi są choroby
(na przykład: choroby brudnych rąk, niemytych owoców, alergie, choroby zakaźne typu
grypa). Uświadomienie dzieciom, że można zmniejszyć zagrożenie chorobą poprzez:
zdrowy tryb życia, szczepienia ochronne, właściwe odżywianie.

Hasło to jest obecne w wielu programach autorskich. Nauczycielki poznały je także
w trakcie swoich studiów. To, co jest ważne, dotyczy rozumienia zdrowia jako nadrzędnej
wartości i uświadomienia, że można je zachować przy mądrym postępowaniu. Sześciolatki
mogą to zrozumieć. Trzeba tylko wprowadzać je w tę problematykę stopniowo i zgodnie
z porami roku. Na przykład:

– jesień to pora zbioru owoców i dlatego stwarza okazję do porozmawiania o zagroże-
niach wynikających z jedzenia niemytych owoców i brudnych rąk;

– zimą dzieci częściej się przeziębiają i chorują, dlatego warto im uświadomić, jak
ważne jest ubieranie się stosownie do temperatury, oddychanie przez nos itp.;

– wiosną wszystko zaczyna kwitnąć i nasilają się alergie, można więc dzieciom wyjaśnić,
jak dziwną chorobą jest alergia i w jaki sposób można sobie z nią radzić. 

• Kształtowanie przekonania o konieczności przestrzegania higieny i prawidłowego odży-
wiania.

Ten blok jest tradycyjnie realizowany w przedszkolach i szkołach. W literaturze meto-
dycznej znajduje się sporo informacji na ten temat. Ze swojej strony dodajemy, że treści
podane w tym bloku trzeba realizować w korelacji z wychowaniem do rozumienia i posza-
nowania świata roślin i zwierząt, a także z wychowaniem do samoobsługi, utrzymywania
ładu i porządku.

• Kształtowanie umiejętności rozumnego zachowania się w sytuacji choroby: leczenie w do-
mu i w szpitalu, korzystanie z pomocy lekarza, obchodzenie się z lekarstwami.

Najlepszą formą realizowania tego bloku jest organizowanie zabaw tematycznych
w choroby i leczenie. Dzieci mogą tu oswoić się z sytuacją choroby w bezpiecznych wa-
runkach i nauczyć się rozumnych zachowań, które przydadzą się później. Przykładem
jest zabawa „Grypa w przedszkolu” 32. Można ją zorganizować w taki sposób:

a) Nauczycielka przed zabawą umieszcza misie i lalki w rogu sali. W drugim końcu
sali urządza przychodnię: poczekalnię i gabinet lekarski (przychodnia to dwie ła-
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weczki, gabinet lekarski znajduje się za parawanem. Jest tam krzesło i stolik z le-
karstwami). Na środku sali znajdują się kocyki i poduszki;

b) Zabawa zaczyna się od wyjaśnienia dzieciom, że misie i lalki zachorowały: mają
kaszel, katar, narzekają na ból głowy. Wszystko wskazuje na to, że epidemia grypy
ogarnęła przedszkole. Nauczycielka i dzieci postanawiają, że trzeba ratować i le-
czyć chorych na grypę; 

c) Nauczycielka razem z dziećmi ustala przebieg zabawy: za parawanem przyjmuje le-
karz i pielęgniarka, każde dziecko zajmuje się jednym chorym (misiem lub lalką).
Rozmawia z chorym i ustala, co mu dolega. Idzie do przychodni, czeka cierpliwie
w kolejce, rozmawia z lekarzem i wysłuchuje porad, pobiera lekarstwa, wraca z cho-
rym, okrywa go kocykiem i pielęgnuje w chorobie; 

d) Zakończenie zabawy: dzieci znajdują dla chorych zabawek ciche miejsce, okrywają
je kocykami. Grypa nie trwa długo, zapewne jutro zabawki będą zdrowe. Teraz dzie-
ci siadają na dywanie przed lekarzem oraz pielęgniarką i rozmawiają o tym, jak się
zachować, gdy ktoś zachoruje, i co należy zrobić, aby szybko wyzdrowiał.

• Dbałość o sprawność ruchową dzieci i koordynację ruchową poprzez systematyczne
organizowanie gimnastyki połączonej z zabawami ruchowymi.

Każda nauczycielka zna tę formę wychowania fizycznego. Jest ona także wpisana
w program codziennych zajęć z dziećmi i systematycznie się ją realizuje. Powinno tak
być, gdyż jest to także wspaniała forma kształtowania nawyku dbania o własne zdrowie.
Metodykę prowadzenia takich zajęć oraz zestawy ćwiczeń i zabaw ruchowych podają
K. Wlaźnik 33, A. Kalinowski 34 i inni. 

• Dbałość o sprawność ruchową dzieci i koordynację ruchową poprzez organizowanie
zabaw ruchowych, rytmiki, tańców, pływania i zawodów sportowych, podczas których
dzieci mogą wykazać się swoimi osiągnięciami.

Ten zakres wychowania zdrowotnego jest także tradycyjnie realizowany w przedszko-
lu i w szkole35. W zależności od warunków (sala gimnastyczna, pływalnia, boisko, ogród)
pewne formy aktywności ruchowej realizowane są częściej i z większą starannością. Jest
to korzystne. Podobnie rzecz się przedstawia w zakresie organizowania dodatkowych
zajęć z rytmiki, pływania itp.

W trosce o wychowanie zdrowotne trzeba także zachować właściwe proporcje między ak-
tywnością ruchową i intelektualną w sytuacji, gdy dzieci muszą siedzieć spokojnie przy stoli-
kach w sali przez zbyt długi czas. Jest to ważne, gdyż rodzice obecnie mniej wagi przywiązu-
ją do rozwijania tężyzny fizycznej swych dzieci. Problem ten został wyjaśniony wcześniej. 

Przypominamy, że dbałość o sprawność ruchową dziecka musi także uwzględniać
zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe, zapobiegające wadom
postawy, płaskostopiu itd. Ponadto należy dzieciom organizować pląsy przy muzyce
z elementami tańca, gdyż sprzyja to elegancji ruchów i kształtowaniu ładnej sylwetki.
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34 A. Kalinowski: Ćwiczę i bawię się z dzieckiem, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
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te przypomnieć, zaglądając do książki K. Wlaźnik: Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1992. Znajdują się
tam scenariusze zajęć, które należy przy tej tematyce zrealizować.



Warto także zorganizować dwie olimpiady sportowe (jesienną, wiosenną), na przykład
według scenariusza „Zawody sportowe” 36.

• Kształtowanie przekonania dzieci co do tego, że warunkiem zdrowia jest aktywność
ruchowa, gimnastyka poranna, zabawy i sporty na świeżym powietrzu, spacery, mar-
sze, biegi i wycieczki.

Ten zakres wychowania zdrowotnego jest tak znany, że nie wymaga uszczegółowienia
ani komentarza metodycznego. Hasło to jest także dobrze omówione w literaturze meto-
dycznej, a w literaturze dziecięcej jest wiele opowiadań i wierszyków zachęcających dzieci
do aktywności na świeżym powietrzu. Ponadto w organizacji pracy wychowawczo-dydak-
tycznej z sześciolatkami tradycyjnie planuje się czas wypełniony zabawami i sportem
w ogrodzie, na boisku, w parku itd. 

• Uświadomienie dzieciom sytuacji, w jakiej znajdują się dzieci niepełnosprawne,
i wyjaśnienie, dlaczego niektórzy ludzie muszą nosić aparaty słuchowe i ortodontycz-
ne, okulary, obuwie ortopedyczne. Zasugerowanie im, jak można pomóc osobom nie-
pełnosprawnym. 

Sytuację osób niepełnosprawnych dobrze znają dzieci uczęszczające do placówek integra-
cyjnych, a powinny znać ją wszystkie sześciolatki. Dlatego proponujemy następujące sposoby
realizacji treści z tego bloku:

a) żeby uświadomić dzieciom, w jakiej sytuacji są osoby niedowidzące i niewidome, trze-
ba zasłonić im oczy, a potem zachęcić do „oglądania palcami” i rozpoznawania przed-
miotów leżących na stole (dowiedzą się w ten sposób, że inne zmysły pozwalają także
zdobywać informacje o świecie), mogą także przemieszczać się w sali, rozpoznać doty-
kiem twarz i sylwetkę innego dziecka; 

b) żeby zrozumieć, w jakiej sytuacji jest człowiek niepełnosprawny o ograniczonych ruchach,
można dzieciom zawiązać z tyłu ręce, a potem polecić, by odsunęły krzesło i usiadły za sto-
łem, a także by próbowały zdjąć na przykład skarpetki lub włożyć kapcie; 

c) żeby dzieci zrozumiały sytuację człowieka niedosłyszącego, mogą zasłonić uszy,
a potem, patrząc na nauczycielkę, próbować zrozumieć jej polecenie wypowiedziane
szeptem. 

Po takich doświadczeniach dzieci lepiej potrafią wczuć się w sytuację osoby niepełno-
sprawnej i zrozumieć, w jaki sposób można jej mądrze pomóc. Docenią także, jak ważne
jest dla ludzi noszenie protez typu: okulary, różnego rodzaju aparaty, a także używanie
przyrządów ułatwiających poruszanie się w przestrzeni, jak np. białe laski, wózki inwalidz-
kie, balkoniki itp.

4.1.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć i umieć z wychowania zdrowotnego
przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej?

Jeżeli nauczycielka zrealizowała wszystkie hasła składające się na ten zakres wychowa-
nia, na pewno przyczyniła się do tego, że jej dzieci będą lepiej rozumiały:

– jak kruche jest życie i w jaki sposób należy je chronić przed zagrożeniami;

30

36 Scenariusz ten jest w cytowanej już książce: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć..., s. 185.



– czym jest zdrowie, jak groźne są choroby i w jaki sposób można się przed nimi ustrzec;
– konieczność przestrzegania higieny i chętniej będą o nią dbały;
– w jaki sposób trzeba zachowywać się w sytuacji choroby: nie będą się bały wizyty u le-

karza i dentysty, nie będą zażywać lekarstw bez zezwolenia dorosłych itp.
Ponadto sprawniejsze ruchowo dzieci będą się charakteryzować lepszą koordynacją ru-

chową i piękniejszą sylwetką. Na dodatek lepiej będą rozumiały sytuację osób niepełno-
sprawnych i skuteczniej im pomogą, gdy zajdzie taka potrzeba.

Takich efektów wychowawczych i edukacyjnych nie trzeba ani mierzyć (na przy-
kład testem), ani też kontrolować, odpytując dzieci. Problem bowiem polega na tym,
że dzieci – podobnie, jak wielu dorosłych – potrafią wyczuć i udzielić takiej odpowie-
dzi, jakiej oczekuje pytający. W późniejszych sytuacjach życiowych mogą się zacho-
wać zupełnie inaczej.

Wychowanie zdrowotne – jak wiele innych form działalności wychowawczej i eduka-
cyjnej sześciolatków – będzie kontynuowane w szkole. Jeżeli dziecko stosunkowo mało
skorzystało z zajęć w grupie sześciolatków, zdąży poznać te treści później. 

4.2. Wychowanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

4.2.1. Dlaczego trzeba rozszerzać zakres wychowania dzieci do dbałości 
o własne bezpieczeństwo? 

Wychowanie dzieci przedszkolnych w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo
koncentrowało się dotychczas wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego
poruszania się po drogach, uświadamiania im niebezpieczeństw, które mogą grozić
w źle wybranym miejscu zabawy (w lesie, nad stawem itp.), zagrożeń ze strony dzikich
zwierząt, a także wdrażania do przewidywania skutków zagrożeń tego typu. 

Od wielu lat nasilają się zagrożenia ze strony dorosłych. Niektórzy z nich wykorzystują
dziecięcą ufność i naiwność, aby:

– zaspokoić swoje dewiacyjne potrzeby seksualne, co kończy się najczęściej śmiercią
dziecka;

– dostać się do mieszkania pod nieobecność dorosłych i dokonać rabunku;
– uprowadzić dziecko dla okupu, gdyż zrozpaczeni rodzice zapłacą każdą cenę.
Rodzice mają różną świadomość tego typu zagrożeń. Na dodatek rzadko chcą i potra-

fią wyjaśnić dziecku, na czym polega na przykład molestowanie seksualne i czym może
się ono skończyć. Dzieci, także sześciolatki, mają różną świadomość zagrożeń tego typu
i dlatego słabo wychwytują sygnały grożącego im niebezpieczeństwa. Z tej przyczyny nie
potrafią sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach. 

Dlatego proponujemy rozszerzenie wychowania sześciolatków o te obszary zagro-
żeń społecznych. Nie chodzi tu o kształtowanie u dzieci nieufnej postawy wobec do-
rosłych. Chcemy tylko wdrożyć dzieci do rozpoznawania sytuacji, w których grożą im
niebezpieczeństwa ze strony innych ludzi. Jest to zadanie trudne merytorycznie i me-
todycznie. Niewiele jest publikacji37 o tym, jak ustrzec dziecko przed wypadkami
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które sprawdzają się także w rzeczywistości polskiej.



w domu i na ulicy, przed porwaniem i gwałtem itp. Do realizacji tego zakresu wycho-
wania nie nadaje się ani pogadanka, ani film. Jest to tak ważny obszar wychowania, że
nie można go realizować okolicznościowo, gdy wydarzy się coś groźnego. Wówczas
jest już za późno.

Trudno także ustalić właściwe proporcje: z jednej strony zależy nam na kształtowaniu
u dzieci otwartej postawy wobec innych, z drugiej zaś strony nadmierna otwartość i ufność
może być dla dziecka groźna i obrócić się przeciw niemu. 

Dlatego treści zawarte w tym obszarze wychowania zostaną przedstawione w nastę-
pujący sposób: do każdego szczegółowego hasła programowego podajemy obszerne
wskazówki merytoryczne i metodyczne. Jeżeli nauczycielka wybierze ten program, po-
mogą one zrozumieć, co i jak można kształtować w zakresie wdrażania dzieci do dba-
łości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

4.2.2. Jakie treści kształcenia trzeba zrealizować w zakresie Wychowania 
dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych?
Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami metodycznymi

• Przedmioty i urządzenia w domu groźne dla dziecka: wywrotne meble, niebezpieczne
urządzenia, leki, środki czystości i ochrony roślin itp. Co zrobić, aby uniknąć niebezpie-
czeństw?

Ten blok należy zrealizować na zajęciach z dziećmi i na zebraniu z rodzicami, najlepiej
na początku roku przedszkolnego. Zajęcia z dziećmi można zorganizować w następujący
sposób:

– zasygnalizować problem (można skorzystać z niedokończonych opowiadań, historyjek
obrazkowych itp.);

– zorganizować swobodną rozmowę, która będzie się toczyć wokół zasygnalizowanego
problemu (pozwoli to zorientować się, co dzieci wiedzą o zagrożeniach i jakie są ich do-
świadczenia);

– wspólnie formułować wnioski dotyczące przewidywania zagrożeń i mądrego radzenia
sobie w sytuacji, gdy zagrożenie stanie się faktem. 

• Zagrożenia ze strony zwierząt: niebezpieczne i chore zwierzęta. Co wolno dzieciom,
a czego nie wolno?

Ten blok należy zrealizować w korelacji z hasłem „Wychowanie do poszanowania
świata roślin i zwierząt”. Pomoże to zachować rozsądne proporcje pomiędzy informacja-
mi przedstawiającymi na przykład psy w dobrym świetle a informacjami o zagrożeniach
ze strony tych zwierząt. Jest to ważne, gdyż niekiedy rodzice przyjmują skrajne postawy:
jedni straszą każdym czworonogiem, inni pozwalają spoufalać się ze wszystkimi psami
w parku. 

Sześciolatek powinien już sporo wiedzieć o zwierzętach, ich życiu, ochronie i hodowli,
a także o zagrożeniach z ich strony, jeśli człowiek zachowuje się nierozsądnie. W zależności
od miejsca zamieszkania dzieci trzeba omawiać inne niebezpieczeństwa:

– dzieci wiejskie muszą się dowiedzieć, jak niebezpieczne są chore, wałęsające się i na pół
zdziczałe psy i koty;
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– dzieci miejskie muszą także uważać na psy, ale w inny sposób: bez zgody właścicie-
la nie mogą do nich podchodzić i karmić, nie mówiąc o drażnieniu. Muszą też orien-
tować się, jak zachowuje się chory gołąb, wiewiórka, a także odróżnić np. szczura
od kota.

• Niebezpieczne rośliny: uświadomienie dzieciom, że muszą się wstrzymywać przed jedze-
niem samodzielnie znalezionych grzybów, owoców i liści. 

Ten blok także trzeba zrealizować w korelacji z „Wychowaniem do poszanowania świata
roślin i zwierząt”. Inaczej trzeba przedstawić niebezpieczne rośliny dzieciom wychowywanym
na wsi, a inaczej w mieście. Dzieci mają przecież różne doświadczenia, bo wychowują się
w innych warunkach.

Wszystkie sześciolatki powinny być przekonane o tym, że niebezpieczne dla ich zdrowia
jest wkładanie do ust i jedzenie nieznanych roślin bez pozwolenia dorosłych. Ponadto trze-
ba wspólnie z dziećmi oglądać atlas grzybów jadalnych i trujących oraz atlas roślin ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tych, które są niebezpieczne dla człowieka. Należy także dzieciom
uświadomić, co się dzieje, gdy człowiek zje coś trującego, i jak ważna jest szybka pomoc
medyczna.

• Zagrożenia ze strony dorosłych: uprowadzenia, molestowanie itp. Kiedy można dorosłemu
ufać, a kiedy tego czynić nie wolno? 

Realizując te treści, trzeba z dziećmi rozsądnie rozmawiać (nie jest tu potrzebne wpro-
wadzenie w formie niedokończonego opowiadania). Zaraz na początku roku przedszkolne-
go należy wyjaśnić dzieciom, że są dorośli, którym ufać nie wolno, a szczególnie wówczas,
gdy obcy:

– coś obiecuje dziecku i chce je gdzieś zaprowadzić;
– częstuje dziecko słodyczami i daje drobne przedmioty;
– prosi dziecko, żeby pomogło mu dojść na inną ulicę itp.
Radzimy, aby dzieciom dosłownie „wbić w głowę”, co mają robić, gdy znajdą się w trud-

nej sytuacji i gdy zaczynają się bać. Wówczas najlepiej zwrócić się:
– do kobiety lub mężczyzny z dzieckiem: są rodzicami i potrafią zrozumieć dziecięce kło-

poty, a także pomóc;
– do starszej pani: jest zapewne babcią i wielokrotnie pomagała dzieciom;
– do policjanta, strażnika miejskiego, konduktora, bo osoby te zajmują się niesieniem

pomocy.
Aby dziecko uzyskało pomoc, musi umieć wyraźnie powiedzieć, jak się nazywa, gdzie

mieszka, co się stało i jakiej potrzebuje pomocy.
Uwaga! Zdarza się, że w trakcie takich i podobnych rozmów któreś z dzieci zachowuje się

dziwnie: nie chce brać udziału w rozmowach, bez widocznej przyczyny płacze, czerwieni się
itp. Może to oznaczać, że już ma niedobre doświadczenia. Radzimy nie wypytywać go i nie
rozmawiać o tym z rodzicami. Trzeba natomiast poprosić psychologa z poradni dla dzieci, że-
by zajął się tym problemem. Potem można – jeżeli zajdzie taka potrzeba – wspólnie z nim
ustalić najlepsze dla dziecka formy pomocy.

• Groźne kradzieże: uświadomienie dzieciom konieczności pilnowania swoich rzeczy i chro-
nienia domowego dobytku. 
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Sześciolatki orientują się już, czym jest kradzież. Mają jednak spore kłopoty z przewi-
dywaniem zagrożenia kradzieżą. Dlatego nie pilnują swoich rzeczy, zbytnio ufają obcym
i opowiadają, co i gdzie znajduje się w ich domach. Jest to groźne, bo sześciolatek nie tyl-
ko potrafi już podać obcemu swój adres, ale także powiedzieć, kiedy rodziców nie ma
w domu. 

Na dodatek dzieci trudniej niż dorośli rozpoznają złe intencje drugiej osoby. Na przykład
złodziej w ich mniemaniu to osoba z zamaskowaną twarzą, w czarnym kombinezonie, skrada-
jąca się z łomem nocą. Bardzo trudno jest uświadomić dzieciom, że jest inaczej. Dlatego pro-
ponujemy zorganizowanie następującej sytuacji: 

– dzieci bawią się w ogrodzie, jest ciepło, położyły swoje kurtki na ławce i nikt ich
nie pilnuje;

– umówiona osoba (na przykład pani woźna) zabiera kilka kurtek i chowa je tak, aby dzie-
ci tego nie zauważyły;

– zabawa się kończy, dzieci wkładają kurtki i okazuje się, że kilku brakuje;
– jest to dobry początek do rozmowy o tym, że niepilnowane rzeczy są narażone na kra-

dzież i że może to się przydarzyć każdemu;
– w tym wypadku kurtki się znajdą i dzieci zrozumieją, że to żart, ale prawdziwi złodzieje

nigdy nie żartują.
Radzimy także, aby sześciolatki zobaczyły, jak przedszkole (szkoła) zabezpiecza się przed

kradzieżami (szatnie, domofony, kamery wideo, panie szatniarki, zamykane drzwi, zamki
w szafkach itp.). Mimo to kradzieże zdarzają się, o czym dzieci wiedzą. Jest to dobra droga do
uświadomienia dzieciom, jak bardzo ich mieszkania są zagrożone kradzieżą. W ten sposób ła-
twiej im będzie zrozumieć to, że nie wolno:

– otwierać drzwi obcym i słabo znanym osobom;
– opowiadać o tym, co i gdzie w domu się znajduje;
– podawać obcym ludziom swego adresu domowego, gdy o to poproszą.
Nie chodzi tu o stworzenie atmosfery powszechnego zagrożenia, ale o uświadomienie

dzieciom, że muszą być ostrożne i przewidujące.

• Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu i bezpieczna jazda na rowerze. 

Z realizacją tego hasła nie będzie większych kłopotów, gdyż nauczycielki znają je
z opracowań metodycznych i własnej praktyki. Przypominamy jedynie, że trzeba zorga-
nizować dzieciom:

– wycieczkę na ruchliwe skrzyżowanie i wyjaśnić im zasady dotyczące bezpiecznego
poruszania się;

– spotkanie z policjantem, który wyjaśni wszystko, co ważne w bezpiecznym korzy-
staniu z dróg różnego typu;

– zabawy tematyczne i ruchowe kształcące umiejętność bezpiecznego poruszania się po
drogach. 

• Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą im grozić, gdy bawią się w domu,
w lesie i nad wodą, na podwórku, bez opieki dorosłych.

Realizując ten blok, trzeba dzieciom uświadomić zagrożenia:
– wynikające z używania w zabawie niebezpiecznych przedmiotów: kijów, noży, łu-

ków, proc, kamieni, szkła itp.;
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– będące skutkiem zabaw przedmiotami i urządzeniami technicznymi: zardzewiałymi i po-
rzuconymi narzędziami, zamkniętymi pojemnikami itp.;

– gdy dzieci przez dłuższy czas są same w domu i wymyślają niebezpieczne zabawy;
– związane z niebezpiecznymi miejscami zabaw dziecięcych: zbiornikami wodnymi,

zagajnikami, lasami, drogami, nawet mało uczęszczanymi, nieznanymi podwórka-
mi itp.;

– ze strony osób, które są natarczywe i przez dłuższy czas obserwują dzieci, chwalą je bez
przyczyny, a potem składają różne propozycje.

Jeżeli nauczycielka dobrze pokieruje rozmową, dzieci same ustalą, co wolno, a czego nie
wolno im robić.

4.2.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć w zakresie dbałości o bezpieczeństwo
swoje oraz innych przed rozpoczęciem nauki szkolnej?

Z chwilą rozpoczęcia nauki szkolnej zmienia się sytuacja społeczna dziecka. Jest już
małym uczniem i dorośli sądzą, że potrafi się rozważnie zachowywać w codziennych sy-
tuacjach.

Wychowawczyni klasy pierwszej, w pierwszych dniach pobytu dziecka w szkole, za-
pewne zadba o to, aby mali uczniowie poznali bezpieczną drogę do szkoły, a także nauczy
ich bezpiecznego poruszania się po budynku i boisku szkolnym. Dla uniknięcia zagrożeń
mały uczeń musi:

– mieć ograniczone zaufanie do dorosłych i starszych uczniów, szczególnie obcych; 
– umieć opowiedzieć dorosłym, którzy się nim zajmują, o każdym zagrożeniu, które go

spotkało;
– pilnować swoich rzeczy i nie narażać ich na zgubienie i kradzież;
– znać swoje obowiązki domowe, zwłaszcza w zakresie dbałości o dobytek, bez naraża-

nia domu na kradzież i zniszczenia;
– orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach w miejscowości, w której

mieszka;
– rozumieć zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt;
– mieć rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
Tych kompetencji nie da się zbadać testami. Dzieci – podobnie jak dorośli – potrafią

przekonująco mówić o zagrożeniach (mówią to, czego oczekuje dorosły), a jednocześnie
postępować nierozważnie. 

Można jednak mieć nadzieję, że realizacja wszystkich treści wymienionych w tym ob-
szarze wychowania korzystnie zmieni świadomość dziecka. Jeśli chce się to osiągnąć, trze-
ba dodatkowo rodzicom sześciolatków uświadomić, co ich dziecko powinno wiedzieć
i rozumieć w dziedzinie dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych, nim rozpocznie
naukę w szkole.

35



4.3. Wychowanie do radzenia sobie z samoobsługą oraz do utrzymywania
ładu i porządku 

4.3.1. Rozpoznanie poziomu opanowania umiejętności samoobsługowych 
u sześciolatków i zorganizowanie wsparcia tym dzieciom, 
które są mało zaradne 

W grupie sześciolatków znajdują się dzieci, które były wcześniej objęte wychowa-
niem przedszkolnym, i dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola lub szkoły.
W jednej i drugiej grupie są dzieci zaradne i samodzielne oraz dzieci, które wykazują się
bezradnością w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Niestety,
z naszych doświadczeń wynika, że liczba dzieci mało zaradnych niepokojąco wzrasta.

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych (dbania o siebie i swoje otoczenie)
i doprowadzenie ich do nawyku trwa niestety długo. Wymaga także systematyczności
ze strony dorosłych. Na początku pobytu dzieci w oddziałach dla sześciolatków trzeba
koniecznie rozpoznać, co one potrafią, i wyodrębnić te, które wymagają szczególnych
zabiegów wychowawczych. Okazji ku temu jest wiele, bo każdego dnia można obserwo-
wać i analizować dziecięce zachowania:

– gdy przychodzą do przedszkola, należy ustalić: czy dzieci potrafią się samodzielnie
rozebrać i starannie ułożyć swoje ubrania w wyznaczonych miejscach, czy i w jakim
stopniu korzystają przy tym z pomocy dorosłych;

– w łazience, gdy się myją i korzystają z ubikacji: czy dzieci potrafią samodzielnie
umyć ręce i twarz, wytrzeć je ręcznikiem, zostawić po sobie porządek i należycie
skorzystać z ubikacji;

– podczas spożywania posiłków: czy dzieci potrafią samodzielnie jeść i pić, posługi-
wać się sztućcami, serwetką do ust i posprzątać po sobie, a także czy mają nawyk
kulturalnego zachowywania się przy stole;

– w sali zabaw, gdy po skończonych zajęciach dzieci porządkują miejsce: w jakim stopniu
są przekonane o takiej konieczności i czy rozumieją, że każda rzecz ma swoje miejsce;

– w trakcie przygotowania się do wyjścia na spacer: czy dzieci potrafią samodzielnie się
ubrać, a po powrocie się rozebrać, włożyć buty, jeśli trzeba, zasznurować je i zawiązać
na kokardkę, włożyć wierzchnie okrycie i zapiąć guziki, nałożyć czapkę i rękawiczki.

Na podstawie takich i podobnych obserwacji można zorientować się, które dzieci sła-
bo sobie radzą w opisanych sytuacjach. Konieczna jest w tym względzie współpraca z ro-
dzicami oraz indywidualne zajęcia, podczas których dziecko nauczy się samoobsługi.

Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że u dzieci wcześnie pojawiają się i nasilają
zaburzenia łaknienia. Bywają też dzieci z tak niekontrolowaną chęcią jedzenia, że mo-
że to wskazywać nawet na bulimię38. Dzieci – niejadki manifestują często taką niechęć
do jedzenia, że grozi to anoreksją39.
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38 Bulimia, inaczej wilczy głód (żarłoczność), charakteryzuje się przemożnym uczuciem głodu, który powoduje ciągłe pragnie-
nie jedzenia. Może to być spowodowane niedocukrzeniem krwi, a także pewnymi chorobami układu nerwowego. Przyczyną
są też niewłaściwe stosunki rodzinne. Ponieważ skłonność do żarłoczności jest groźna dla zdrowia dziecka (zaburzenia meta-
boliczne, szybko zwiększająca się masa ciała, niska samoocena itp.), a gwałtowne odchudzanie niebezpieczne, potrzebna jest
pomoc specjalistów: lekarza i psychologa.
39 Anoreksja (jadłowstręt) objawia się brakiem łaknienia i może występować przy upośledzeniu wydzielania soków trawien-
nych, chorobach gruczołów dokrewnych, w zatruciach i chorobach zakaźnych. Niestety jadłowstręt może być także spowo-
dowany zaburzeniami psychicznymi, które charakteryzują się fałszywą oceną wyglądu własnego ciała. Bywa także, że dziec-
ko manifestuje ostrą niechęć do jedzenia pod wpływem matki lub siostry anorektyczki. Ponieważ dłużej utrzymująca się ostra
niechęć do jedzenia jest groźna dla rozwijającego się dziecka, należy koniecznie zasięgnąć porady lekarza i psychologa.



Ponieważ rodzice mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich dziecko ma zaburzenia
łaknienia, trzeba im to uświadomić. Radzimy najpierw skorzystać z pomocy psychologa,
a potem wspólnie z nim porozmawiać z rodzicami.

4.3.2. Jakie treści kształcenia trzeba zrealizować w obrębie Wychowania
do radzenia sobie z samoobsługą oraz do utrzymywania ładu i porządku?
Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami metodycznymi

• Kształtowanie umiejętności potrzebnych do utrzymania higieny osobistej w taki sposób,
aby stały się nawykiem.

Sześciolatki potrafią już skutecznie wyczyścić zęby, umyć się i wytrzeć, a także skorzy-
stać z ubikacji. Gorzej jest z zostawieniem po sobie porządku w łazience. Bywają także
dzieci wychowywane w domach, w których nie dba się zbytnio o higienę osobistą,
zwłaszcza o mycie zębów. 

Sześciolatek potrafi sporo zrozumieć w zakresie dbania o zdrowie swoje i innych.
Można więc nadrobić domowe zaległości. Realizacja tego bloku powinna przebiegać
w następujący sposób:

– oddziaływanie na świadomość dzieci tak, aby zrozumiały, że powinnością każdego jest
dbałość o własną higienę (rozmowy, pogadanki, wierszyki, organizowanie konkursów
i przynależność do klubu „Wiewiórki” itp.);

– wprowadzenie do harmonogramu zajęć dla sześciolatków obowiązku dbania o wła-
sną higienę o stałych porach i konsekwentne egzekwowanie tego: mycie rąk, mycie
zębów itp.;

– współpraca z rodzicami, aby zechcieli w domu kształtować nawyki higieniczne
swego dziecka.

• Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania po-
siłków. 

Kiedy obserwuje się zachowania dzieci podczas spożywania posiłków – niestety dotyczy
to też dorosłych – można zauważyć niedbałe siedzenie na krześle przy stole (zadzieranie nóg,
bujanie się, „pokładanie się” na stole itp.), niechlujny sposób jedzenia (na przykład siorbanie,
mlaskanie, wypluwanie resztek, mówienie z pełną buzią, rozgrzebywanie jedzenia i wyrzuca-
nie tego, co nie smakuje, pod stół). Na dodatek dzieci rzadko mówią: smacznego, dziękuję,
i sprzątają po sobie naczynia. 

Sporo dzieci myli jedzenie z zabawą. Dokazują przy stole, wylewają, tłuką naczy-
nia, oblewają siebie i inne dzieci, a także odchodzą od stołu podczas jedzenia i krzy-
czą. Ponieważ tak być nie może, trzeba koniecznie zorganizować dzieciom serię zajęć
nastawionych na kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.
Powinny one:

– uświadomić dzieciom potrzebę estetycznego ustawienia naczyń, sztućców, serwetek
(można to połączyć z zajęciami nastawionymi na kształtowanie równoliczności, a tak-
że organizować przyjęcie dla lalek i misiów, uroczyste poczęstunki dla gości itp.);

– systematycznie egzekwować estetykę nakrywania do stołu, przy którym spożywa się
posiłki (dzieci nie mogą zajmować miejsc przy stole, który nie został przygotowany do
spożywania posiłków);
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– wdrażać dzieci do estetycznego jedzenia: łokcie blisko ciała, poprawny sposób trzy-
mania sztućców, jedzenie tak, aby nie przeszkadzać innym osobom siedzącym przy
stole;

– uczyć dzieci prowadzenia miłej rozmowy w czasie spożywania posiłku i uprzejmego
zwracania się do dorosłych, którzy przygotowali posiłek;

– przyzwyczajać do sprzątania po posiłku.
Niebywale ważne jest to, aby wszyscy dorośli w przedszkolu systematycznie i w jednako-

wy sposób egzekwowali konieczność kulturalnego zachowania się przy stole.

• Wyrabianie u dzieci nawyku dbałości o odzież i buty oraz kształtowanie umiejętności sa-
modzielnego ubierania i rozbierania się.

Przeciętny sześciolatek potrafi samodzielnie się ubrać i rozebrać, ale może jeszcze
mieć kłopoty z wiązaniem sznurowadeł. Bywają jednak dzieci, które tego nie potrafią
i wykazują się bezradnością. Jest to spowodowane nadmierną opiekuńczością rodziców,
którzy wyręczają dziecko i, spiesząc się, sami je ubierają (problem ten został omówiony
na początku tego bloku). 

Niestety, większość sześciolatków nie szanuje swoich rzeczy i nie ma nawyku odkła-
dania ich na miejsce. Dlatego radzimy:

– uświadomić dzieciom konieczność dbania o swoją odzież;
– dokładnie wyjaśnić im, gdzie i w jaki sposób mają kłaść swoje ubrania;
– przy każdej nadarzającej się okazji trzeba wymagać sprawnego ubierania i rozbie-

rania się.
Można wprowadzić, na przykład, takie usprawnienie organizacyjne przy wychodzeniu

do ogródka. Nauczycielka wyznacza kilkoro dzieci, oprócz dyżurnych, odpowiedzialnych
za sprawne ubieranie i rozbieranie się:

– jeżeli trzeba, dzieci te pomagają tym, które sobie gorzej radzą;
– mają one także dopilnować porządku w szatni. 
Ważne, aby takie funkcje pełniły wszystkie dzieci, nawet te, które same z trudnością się

rozbierają i ubierają. 

• Uświadomienie dzieciom korzyści, które płyną z utrzymywania ładu i porządku w sa-
li zabaw, szatni i w ogrodzie. Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie i pomagania
innym w utrzymywaniu porządku.

Sześciolatki, które wcześniej chodziły do przedszkola, są do tego wdrożone. Gorzej z tymi,
które do przedszkola nie chodziły. Zajęcia z tego cyklu warto połączyć z realizacją bloku „Kla-
syfikacja” 40 – dzieci uczą się segregować przedmioty ze względu na miejsce, w którym się
one znajdują.

Wdrażając dzieci do świadomego sprzątania (porządkowania), trzeba zwrócić uwagę na
to, aby:

– świadomie podjęły decyzję: jest bałagan, trzeba posprzątać;
– wspólnie z nauczycielką zaplanowały czynności (trzeba zrobić to i to) i ustaliły ich

sens: to ma być w tym miejscu (bo tak jest wygodnie i ładnie), a tamto ma być
w innym miejscu;
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– posprzątały, potem dostrzegły korzystne zmiany i ucieszyły się z efektu sprzątania.
W taki sposób trzeba organizować generalne porządki (wielkie sprzątanie) co najmniej

dwa razy w roku.

• Kształtowanie odpowiedzialności za ład i porządek w przedszkolu, ogrodzie, w najbliż-
szym otoczeniu.

Można zająć się tym przy okazji jesiennego sprzątania (grabienia liści, okrywania roślin
przed mrozem), wiosennych porządków i akcji typu „Sprzątanie świata”. Radzimy zadbać o to,
aby dzieci:

– świadomie podejmowały decyzje – nasze przedszkole (szkoła) ma być ładne, zastanów-
my się, co trzeba zrobić, i zróbmy to;

– starannie zaplanowały wielkie sprzątanie – podział na grupy, przydział zadań, przygoto-
wanie narzędzi itp.;

– posprzątały zgodnie z planem.
Ważne jest, aby dzieci odczuły satysfakcję z wykonanej pracy. Dlatego na przykład dy-

rektorka przedszkola (lub szkoły) ma obdarzyć dzieci uwagą, docenić ich wysiłek i po-
chwalić.

4.3.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć i umieć po zrealizowaniu treści 
Wychowanie do radzenia sobie z samoobsługą oraz do utrzymywania 
ładu i porządku?

Od września sześciolatek będzie małym uczniem, od którego dorośli będą więcej wyma-
gać. Nie może spóźniać się do szkoły dlatego, że guzdrze się podczas ubierania i marudzi
przy jedzeniu. Musi także dbać o przybory szkolne i pamiętać o tym, aby swoje rzeczy kłaść
w szatni na właściwym miejscu.

Nauczycielka może nauczyć dzieci wielu pożytecznych rzeczy, ale ważne jest, aby mo-
gła też liczyć na pomoc rodziców. Dlatego radzimy, aby na spotkaniach z rodzicami nieco
uwagi poświęcić ustaleniu wspólnych działań w zakresie:

– higieny osobistej dzieci;
– kulturalnego zachowania się przy stole;
– samodzielnego ubierania się i rozbierania (małemu uczniowi raczej nikt nie pomoże

ubrać się po lekcjach lub przebrać się w strój gimnastyczny);
– dbałości o osobiste rzeczy (dzieci będą mniej niszczyć i bardziej dbać w domu

o porządek);
– utrzymywania porządku w domu i na podwórku (pierwszoklasista musi być do tego

przyzwyczajony).
Taka współpraca jest niebywale skuteczna. Działania wychowawcze podejmowane

przez rodziców, nim dziecko przyjdzie do przedszkola lub klasy zerowej, będą także kon-
tynuowane, gdy przedszkolak zostanie uczniem. Szósty rok życia jest jedynie etapem
na tej długiej drodze. Efekty tych działań zależą od wielu czynników, dlatego naturalne
jest, że niektóre dzieci potrafią więcej, inne mniej. Nie trzeba więc robić problemu ze
zróżnicowanych umiejętności dzieci, tylko systematycznie dbać o to, aby dobre nawyki
zostały ukształtowane. 
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4.4. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami 
i dorosłymi

4.4.1. Orientacja w umiejętnościach społecznych dzieci, które zaczynają 
uczęszczać do grupy sześciolatków 

Każdy sześciolatek ma już za sobą spory odcinek drogi prowadzącej od dziecięcego
egocentryzmu do decentracji41 i reprezentuje już pewną dojrzałość społeczną. Dlatego
większość dzieci w szóstym roku życia:

– akceptuje swoją płeć i wie, że nie sposób tego zmienić;
– podaje swe imię i nazwisko, lecz może mieć trochę kłopotu ze szczegółowym określe-

niem adresu, pod którym mieszka; 
– ma świadomość przynależności do rodziny i potrafi podać imiona najbliższych osób,

zaczyna się także orientować w tym, jakie role społeczne pełnią;
– umie wyrazić swoje oczekiwania i pragnienia tak, aby inni go rozumieli;
– potrafi tak obdarzyć uwagą drugą osobę, aby wiedzieć, co ona mówi i zrozumieć

proste polecenia;
– chce usłużyć innym i pomagać im w miarę swoich możliwości;
– potrafi współpracować z rówieśnikami w taki sposób, że może brać udział w zaba-

wach tematycznych;
– umie spokojnie czekać na to, czego nie może natychmiast otrzymać, i rozumie, że in-

ni (dorośli i rówieśnicy) mają ograniczone możliwości spełniania jego pragnień.
Umiejętności te są zwykle dość dobrze opanowane przez dzieci, które wcześniej

uczęszczały do przedszkola. Gorzej z tymi, które do tej pory wychowywały się w do-
mach rodzinnych, a tam nie zawsze dbano o kształtowanie umiejętności społecznych
i dojrzałość emocjonalną dziecka. Sześciolatki mogą więc znacznie różnić się w zakre-
sie wymienionych kompetencji.

Dlatego w pierwszych tygodniach zajęć w grupach sześciolatków nauczycielka
musi bacznie obserwować i analizować ich zachowania. Pomoże jej to wyodrębnić
dzieci, które wymagają większych starań dla ukształtowania ważnych umiejętności
społecznych.

Konieczne jest tu współdziałanie z rodzicami. Niekiedy jest to trudne, ponieważ ich
poglądy na temat zachowań dzieci w sytuacjach społecznych mogą być inne. Z naszych
doświadczeń wynika, że nie warto polemizować z rodzicami. Natomiast należy im wyja-
śnić, czego oczekuje się od dziecka w przedszkolu i szkole, jakie zachowania nie będą
tolerowane i jakie normy społeczne musi ono respektować, gdy będzie małym uczniem.
Ponieważ kształtowanie umiejętności społecznych trwa dosyć długo, trzeba zająć się
tym na początku roku szkolnego. 

Dzieci o słabej dojrzałości emocjonalnej i niskich umiejętnościach społecznych
potrzebują indywidualnej pracy wychowawczej. Jest to trudne, gdyż nauczycielka nie
może korygować zachowania dziecka, podnosząc głos, upokarzając je itp. Nadmier-
nie strofowane dzieci buntują się i wszystko robią na złość. Słowne pouczanie także
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jest nieskuteczne, ponieważ dzieci zaniedbane wychowawczo nie słuchają dorosłych.
Nie potrafią należycie się skupić i nie wiedzą, o co chodzi.

Kształtując umiejętności interpersonalne, trzeba:
– zaaranżować sytuację, w której dzieci mają się odpowiednio zachować; 
– pokazać wszystkim dzieciom to, czego się od nich oczekuje, i określić to słownie;
– trudne dzieci skłonić do naśladowania tego, co pokazuje nauczycielka, a gdy to uczy-

nią, nie skąpić pochwał;
– respektować tak kształtowane reguły zachowania i konsekwentnie je egzekwować.
Więcej szczegółowych informacji podajemy w komentarzach metodycznych po każdym

haśle programowym. 

4.4.2. Jakie treści kształcenia trzeba zrealizować, aby zgodnie współdziałać
z rówieśnikami i dorosłymi? Szczegółowe treści kształcenia wraz 
z komentarzami metodycznymi 

• Kształtowanie obrazu własnego „Ja” przez wzbogacanie wiedzy o sobie, a także
przekonania o tym, że warto być odważnym, mądrym, dobrym dla innych i prawdo-
mównym.

Jest wiele sposobów realizacji tego hasła programowego. Do kształtowania świadomości
„Taki jestem i taki chcę być” można wykorzystać opowiadania, bajki, filmy, przedstawienia
teatralne itp. Natomiast dziecięcą samoocenę należy kształtować indywidualnie w konkret-
nych sytuacjach:

– gdy dziecku uda się wykonać zadanie (możliwie dobrze), trzeba obdarzyć je uwagą
i pochwalić;

– potem należy pokazać innym (rodzicom, rówieśnikom), co dobrego ono zrobiło
i podkreślić, jak to jest ważne.

Do kształtowania u dzieci umiejętności autoprezentacji potrzebne są specjalne ćwi-
czenia, które mogą przebiegać na przykład tak:

– na środku sali trzeba ustawić podest (skrzynkę pokrytą wykładziną, na której dziec-
ko swobodnie stanie), a przed nim (około 2 m) postawić krzesło, na którym usiądzie
nauczycielka;

– dzieci kolejno wchodzą na podwyższenie i przedstawiają się najpiękniej, jak potrafią;
– nauczycielka obdarza uwagą każde dziecko i zadaje pytania, które pomagają mu zapre-

zentować się z najlepszej strony.

• Wzmocnienie u dzieci więzi emocjonalnej z rodziną. Dopilnowanie, aby dzieci wiedziały,
kim są najbliższe osoby oraz czym się zajmują w domu i w pracy.

Gdy pytamy dzieci, gdzie pracuje tata, większość odpowiada „Chodzi do pracy”. Nato-
miast mówiąc o tym, czym się zajmuje mama, wyjaśniają najczęściej „Mama nie pracuje
i jest w domu”. W procesie kształtowania więzi z najbliższymi potrzebna jest także wiedza
dotycząca tego, kim oni są dla dziecka, jakie funkcje społeczne pełnią i czym się zajmują. 

Realizując to hasło, trzeba korzystać z okolicznościowych wydarzeń. Na przykład:
– z okazji świąt dzieci wysyłają najbliższym życzenia: wykonują ozdobne karty i usta-

lają tekst, który na nich przyklejają, na kopertach naklejają swoje adresy i znaczki,
na odwrocie przybijają pieczątkę przedszkola (lub szkoły) i wysyłają pocztą (kore-
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lacja z kształtowaniem rozumienia sensu kodowania i dekodowania, a także z wy-
chowaniem rodzinnym i obywatelskim); 

– przed uroczystością organizowaną w przedszkolu (lub w szkole) dzieci przygotowu-
ją zaproszenia dla swych najbliższych i wręczają je, a potem opiekują się zaproszony-
mi gośćmi podczas uroczystości;

– przed organizowaniem uroczystości, takich jak Dzień Ojca, każde dziecko przedstawia
swojego tatę, podaje jego imię i nazwisko, informuje innych, czym on się zajmuje.

• Kształtowanie zdolności do obdarzania uwagą innych i wypowiadania się w taki spo-
sób, by inni rozumieli. Pomoże to dzieciom w czytelnym komunikowaniu własnych in-
tencji i rozumieniu tego, o czym mówią inni.

Kształtowanie tak ważnych umiejętności społecznych musi być realizowane w wielu
zakresach wychowania. Dlatego warto nawiązać do tego, co jest kształtowane w edukacji
matematycznej w zakresie orientacji przestrzennej (szczegółowe informacje na ten temat
zawarte są w publikacjach z cyklu „Dziecięca matematyka” ) 42, a także do odpowiednich
haseł w zakresie wychowania przez sztukę (małe formy teatralne, dziecko widzem i akto-
rem). Dzieci mają zrozumieć, jakie zwyczaje są przyjęte w komunikowaniu się, a potem na-
uczyć się mówić tak, aby inni zechcieli słuchać, oraz słuchać tak, aby inni chcieli z nimi
rozmawiać. Dlatego proponujemy, aby:

– korzystać z teatrzyku kukiełkowego i pokazać dzieciom, do jakich nieporozumień może
dojść, jeżeli ktoś niedokładnie powie, o co mu chodzi, i jak może być przykro, gdy ktoś
niepotrzebnie krzyczy i złości się;

– konsekwentnie skłaniać dzieci do obdarzenia uwagą tego, kto mówi, i do uważnego
słuchania;

– równie konsekwentnie uczyć dzieci mówienia z oczami zwróconymi na rozmówcę
i z troską, aby wszystko zostało zrozumiane;

– wprowadzić i przestrzegać umów: „Nikt u nas nie krzyczy”, „Jeśli chcesz coś komuś po-
wiedzieć, musisz do niego podejść”, „Mówiąc – patrz w oczy”, „Słuchając, spoglądaj na
mówiącego” itp.;

– zadbać o to, by dzieci zrozumiały, że muszą się przyzwoicie zachowywać w miejscach
publicznych; dobrą okazją są wycieczki do muzeum, teatru, kina itd.

• Rozwijanie u dzieci postaw prospołecznych: gotowości niesienia pomocy i chęci usłużenia
innym.

Realizacja tego bloku to jeden ze sposobów kształtowania u dzieci empatii wraz z życzli-
wym nastawieniem do świata. Ten obszar działalności wychowawczej jest dobrze opisany w li-
teraturze dziecięcej: wiersze, opowiadania, historyjki, bajki, filmy. Jednak samo słuchanie
i oglądnie nie wystarcza. Trzeba skłonić dzieci do przemyśleń i sprawić, by każde miało moż-
liwość wypowiadania się. Taka werbalizacja jest dobrym sposobem kształtowania postaw pro-
społecznych, jeżeli jednocześnie dzieci mogą okazywać innym życzliwość i nieść pomoc.
Można tego dokonać, jeżeli sześciolatki np.:

– będą brały udział w akcjach „Sprzątanie świata”;
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– będą pomagały w posypywaniu piaskiem oblodzonych chodników, w grabieniu
liści itp.;

– pomogą maluchom ubierać się przed wyjściem na spacer;
– pomogą zorganizować olimpiadę sportową dla wszystkich dzieci;
– pomogą uporządkować przedszkole po uroczystości. 
Żeby takie sytuacje przyniosły właściwy skutek wychowawczy, trzeba je dobrze zaplano-

wać i zorganizować. Dzieci mają:
– zrozumieć, że ich pomoc jest potrzebna;
– rozmawiać o tym, w jakim zakresie mogą pomagać;
– zaplanować przebieg pracy i zrealizować ten plan.
Na koniec dorośli muszą dostrzec dziecięcy wysiłek i wyrazić swe uznanie i zadowo-

lenie. 

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i róż-
nych sytuacjach zadaniowych.

O realizacji tego hasła trzeba pamiętać każdego dnia, organizując działalność dzieci.
Nie wystarczą tu ogólniki typu: „Macie się podzielić zabawkami i zgodnie się bawić”,
„Proszę współpracować ze sobą przy tym zadaniu”. Dzieci najlepiej uczą się współdzia-
łania w trakcie:

– zabaw dydaktycznych, w których każde wie, co ma robić i jak się zachowywać (wzorce
metodyczne znajdują się w „Dziecięcej matematyce” 43);

– uczenia się sztuki konstruowania gier 44, bo muszą wtedy ustalić reguły każdej gry, a po-
tem je respektować;

– realizowania zadań w małych grupach, gdyż efekt zależy tu od tego, jak podzielą się
czynnościami. 

Warto także wdrożyć dzieci do współpracy w parach, na zasadzie naprzemiennego formu-
łowania i wykonywania zadań. Może to wyglądać tak:

– dzieci w parach siedzą naprzeciw siebie i mają wspólne przedmioty;
– jedno dziecko układa zadanie, posługując się tymi przedmiotami;
– drugie uważnie słucha i rozwiązuje to zadanie;
– pierwsze sprawdza uważnie, czy jest dobrze rozwiązane; jeżeli tak, ma pochwalić;
– w następnym zadaniu z tej serii zmiana ról.

• Wdrażanie dzieci do rozumienia, że inni są równie ważni, a dorośli (także rówieśnicy) ma-
ją ograniczone możliwości spełniania pragnień.

Sześciolatki są jeszcze bardzo egocentryczne, a na dodatek mają słabe rozeznanie
w tym, co dorośli mogą dla nich zrobić, a co przekracza ich możliwości. Ponadto dzie-
ci, które nie były dotąd objęte wychowaniem przedszkolnym, są często przekonane
o swojej wyjątkowej roli i o tym, że wszyscy muszą ich słuchać. Dlatego, gdy inni mó-
wią, one nie słuchają. Dorośli reagują na to najczęściej moralizowaniem. Niestety, jest to
mało skuteczne, gdyż dzieci szybko się nudzą pouczeniami i przestają słuchać. 
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43 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 74, 91–94, 125–127, 151–153, 185–186, 221–223.
44 Wzorce metodyczne znajdują się w książce E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, K. Dobosz: Jak nauczyć dzieci sztuki konstru-
owania gier? Metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw, WSiP, Warszawa 1996.



Warto zamiast moralizowania skorzystać z małych form teatralnych 45. Dzieci dostrze-
gą wówczas to, co jest ważne. Omówienie tych problemów znajduje się w literaturze
dziecięcej. Dla uzyskania dobrych efektów wychowawczych ważne są rozmowy po ta-
kim przedstawieniu lub po wysłuchaniu opowiadania. Dzieci mają słownie określić swe
przemyślenia, gdyż w ten sposób lepiej zrozumieją, na czym polega społeczne porozu-
miewanie się. 

• Przygotowanie sześciolatków do pełnienia roli ucznia: nowe obowiązki, oczekiwania doro-
słych, ambicje, aby być dobrym uczniem.

Każdy sześciolatek chce być dobrym uczniem i jednocześnie boi się nowej sytuacji. Moż-
na się o tym przekonać, obserwując dzieci podczas zabawy w szkołę. Wyjaśnianie im, jak to
będzie w szkole, w niewielkim stopniu wyciszy dziecięce obawy. Zdecydowanie lepiej jest zor-
ganizować dzieciom wycieczkę do szkoły (w maju) na zaproszenie pierwszoklasistów. Sze-
ściolatki mają:

– usiąść w ławce obok ucznia i przymierzyć się do nowej roli;
– uczestniczyć w zajęciach szkolnych na ustalonych zasadach;
– pokazać, co już potrafią.
Na koniec mali uczniowie chętnie pokażą gościom szkołę, swoją klasę, zawartość

tornistrów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w przedostatnim rozdziale tego
programu. 

4.4.3. Co dziecko powinno wiedzieć i umieć po zrealizowaniu treści 
Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi? 

Jeżeli dziecko ma podjąć rolę ucznia i należycie ją pełnić, nauczycielka musi staran-
nie zrealizować każde z wymienionych haseł. Chodzi tu nie tylko o dobre przygotowanie
dziecka do szkoły. Od efektów uzyskanych w tym obszarze wychowania zależy bowiem
to, jak się będą układały relacje pomiędzy dzieckiem a dorosłymi i innymi dziećmi. Jak
bardzo jest to ważne, można dowiedzieć się z książki R. Fulghuma Wszystkiego, co na-
prawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu. Jej autor twierdzi, że tam właśnie
nauczył się, jak żyć, co robić i jak postępować. „Mądrość nie znajdowała się na szczycie
wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczy-
łem, że trzeba: dzielić wszystko, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną
rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć przepraszam,
jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę” 46. Niewiele trzeba
dodać do tej mądrej wypowiedzi. Może tylko to, że przed pójściem do szkoły dziecko
powinno:

– być w miarę zrównoważone, odważne, mądre, prawdomówne i dobre dla innych;
– mieć silną wieź ze swoją rodziną i sporo wiedzieć o osobach, z którymi mieszka, gdyż

niebywale ważna jest świadomość swoich korzeni;
– umieć obdarzać uwagą innych i słuchać ich ze zrozumieniem, a także mówić w taki

sposób, aby inni chcieli słuchać;
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46 R. Fulghum: Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, Instytut Prasy i Wydawnictw 
NOVUM, Warszawa 1991.



– ochoczo wykonywać polecenia i pomagać innym, a także umieć zgodnie współdzia-
łać w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

– być przygotowanym do pełnienia roli ucznia.
Wymienione zakresy umiejętności społecznych są niebywale ważne dla uniknięcia

nadmiernych trudności wychowawczych w dalszych losach dzieci.

4.5. Wychowanie rodzinne i obywatelskie: przynależność do rodziny,
miejsca zamieszkania i kraju 

4.5.1. Od czego trzeba zacząć realizację wychowania rodzinnego
i obywatelskiego?

Treści tego obszaru wychowania koncentrują się wokół kształtowania u dzieci świado-
mości przynależności do swojej rodziny i rozeznania, jakie relacje łączą najbliższych. Ponad-
to sześciolatki powinny rozumieć sytuację ekonomiczną swojej rodziny i wiedzieć o tym, że
nie może być ona powodem do demonstrowania przewagi albo odczuwania upokorzenia
czy też dokuczania innym. 

Są to problemy delikatnej natury, bo nie znając trudnej sytuacji dziecka, można je nie-
chcący upokorzyć. Dlatego proponujemy, aby realizację tego zakresu wychowania i edukacji
rozpocząć od rozpoznania sytuacji rodzinnej każdego dziecka w grupie. Najlepiej skorzystać
z możliwości diagnostycznych rysunku projekcyjnego Moja rodzina47. Szczegółowe informacje
o zastosowaniu tej metody podają J. Rembowski48, A. Frydrychowicz49 i inni. 

Trzeba przypomnieć, że zastosowanie rysunkowych metod projekcyjnych wymaga,
aby każde dziecko rysowało na przykład swoją rodzinę indywidualnie, w obecności oso-
by dorosłej. Ważne jest także to, aby dorosły umiał porozmawiać z dzieckiem o tym, co
przedstawia jego rysunek. Dlatego na takie rozeznanie w sytuacji rodzinnej dzieci trzeba
poświęcić odpowiednio dużo czasu. Warto poprosić o pomoc psychologa lub pedagoga
z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Fachowa pomoc ułatwi bowiem interpretację
rysunku. Rozeznanie w sytuacji rodzinnej dzieci pozwoli nauczycielce:

– tak prowadzić zajęcia, aby nie urazić dzieci, którym i tak jest ciężko;
– dobrym słowem wesprzeć dzieci i pomóc im w lepszym funkcjonowaniu;
– prowadzić rozmowy z rodzicami bez upokarzania ich żądaniami niemożliwymi do

spełnienia (np. dziecko ma zaprosić na Dzień Ojca swego tatę, podczas gdy ma tylko
mamę).
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47 Propozycja, aby do rozpoznania sytuacji dziecka skorzystać z możliwości rysunku projekcyjnego może budzić pewne wątpliwo-
ści. Argumentami przemawiającymi za słusznością naszej propozycji jest to, że:
– w trakcie studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela przedszkola i klas początkowych sporo uwagi poświęca się meto-

dom poznawania dzieci i ich środowiska wychowawczego, omawia się wówczas wartości diagnostyczne dziecięcych rysunków,
w tym także rysunków projekcyjnych;

– dzieci wychowujące się w niedobrych warunkach o swoich problemach opowiadają na rysunkach: analizując je, można dowie-
dzieć się, co budzi dziecięcy lęk i co wywołuje radość, jakie miejsce w rodzinie zajmuje dziecko i jak przedstawiają się więzi emo-
cjonalne najbliższych.

Analiza dziecięcych rysunków jest ważnym źródłem informacji potrzebnych do podejmowania właściwych działań „ratunko-
wych” – oczywiście wtedy, gdy nauczycielka potrafi wychwycić ważne informacje, które dziecko przekazuje na swoim rysunku.
48 J. Rembowski: Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Zarys technik badawczych, PWN, Warszawa 1975.
49 A. Frydrychowicz: Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, Poznań 1984.



Realizując treści wychowania obywatelskiego, można także rozpocząć od rozeznania,
co dzieci już wiedzą, a z czego jeszcze nie zdają sobie sprawy. Na przykład nauczycielka
chce się zorientować, czy dzieci wiedzą, że są Polakami, czy znają flagę, najważniejszy
symbol państwa. Wystarczy, gdy z kolorowego papieru sporządzi miniatury (wielkości
pocztówki) flag Polski i jej najbliższych sąsiadów, a także Stanów Zjednoczonych, Fran-
cji, Japonii. Takie wizerunki flag trzeba rozłożyć na stolikach, a dzieci podchodzą i próbu-
ją je rozpoznawać. 

Tego typu rozpoznawanie dziecięcych kompetencji pomoże nauczycielkom zorien-
tować się, co dzieci już wiedzą i na jakie zakresy wychowania rodzinnego i obywatel-
skiego trzeba położyć szczególny nacisk. Jest to ważne dla uzyskania dobrych efektów
wychowania. 

Kolejne hasła wychowania rodzinnego i obywatelskiego trzeba realizować w korelacji
ze wspomaganiem rozwoju umysłowego (kształtowanie mowy i kultury językowej), z od-
powiednimi hasłami wychowania do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosły-
mi, a także z wychowaniem przez sztukę.

4.5.2. Jakie treści kształcenia trzeba zrealizować w zakresie Wychowania
rodzinnego i obywatelskiego: przynależności do rodziny, miejsca
zamieszkania i kraju? Szczegółowe treści kształcenia wraz
z komentarzami metodycznymi 

• Kształtowanie u dzieci rozumienia sensu przynależności do swojej rodziny i roze-
znanie w relacjach, jakie łączą najbliższych. Powinności dziecka względem naj-
bliższych.

Realizację tego bloku tematycznego należy skorelować z tymi treściami wychowania do
bezpieczeństwa, które dotyczą kształtowania u dzieci znajomości swojego imienia i nazwiska,
adresu i elementarnej wiedzy o tym, co robią najbliżsi. Teraz trzeba ten zakres dziecięcej wie-
dzy pogłębić i utrwalić. 

W realizacji tego bloku pomoże literatura dziecięca, zwłaszcza ta, która pokazuje, że
przynależność do rodziny zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzebę
miłości. 

Sześciolatki stosunkowo dobrze orientują się, jakie obowiązki wobec nich mają dorośli. Jest
to zasługa egocentrycznego widzenia świata50. Gorzej ze zrozumieniem powinności dziecka
wobec najbliższych. Przyczyną są także poglądy wychowawcze dorosłych typu „Dziecku się
wszystko należy”, „Jeszcze się napracuje, kiedy dorośnie”, „On jest taki malutki i nie może te-
go sam zrobić” itd.

Zadaniem nauczycielki przedszkola jest uświadomienie dzieciom, jakie mają powinności
względem najbliższych, jak ważne jest miłe zwracanie się do innych, jaką przyjemność spra-
wia pomaganie innym. 
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50 Dziecięcy egocentryzm nie oznacza nic złego. Jest to faza rozwojowa potrzebna dzieciom do określenia własnego „Ja”
i swojego miejsca na ziemi. Szerzej na ten temat w cytowanej już książce dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszko-
la Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyń-
skiej i E. Zielińskiej (WSiP, Warszawa 2000, rozdział 3.). Osoby, które chcą głębiej poznać ten problem, znajdą więcej informacji
w publikacjach:
– J. Piaget: Narodziny inteligencji dziecka, PWN, Warszawa 1966;
– J. Piaget, B. Inhelder: Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1993.



Realizacja tego hasła ma także uświadomić sześciolatkom, że ich rówieśnicy (także inne
dzieci) wychowują się w różnych rodzinach: bywają dzieci wychowywane tylko przez jedno
z rodziców albo przez dziadków. Trzeba to zrozumieć i nie wypytywać, nie zawstydzać itp.

Dobrą okazją jest organizacja uroczystości: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci
i Dziadka. Dzieci zapraszają swoich najbliższych, przedstawiają ich i wyjaśniają, czym się
zajmują. Jeżeli nauczycielka rozpozna sytuację rodzinną swych dzieci tak, jak radziłyśmy
wcześniej, będzie mogła uniknąć upokorzenia dziecka, które nie może zaprosić swego oj-
ca, bo z nim nie mieszka. Można zaproponować dziecku, aby zaprosiło na Dzień Ojca
swoją matkę (babcię, dziadka), bo przecież jest ona także ojcem (i odwrotnie, jeżeli na
przykład ojciec samotnie wychowuje dziecko).

• Kształtowanie świadomości, że sytuacja ekonomiczna rodzin jest różna: są rodziny bo-
gatsze i biedniejsze. Dzieci mają także zrozumieć, że są granice, których rodzice prze-
kroczyć nie mogą przy finansowaniu zachcianek. Ponadto sześciolatki powinny mieć ele-
mentarne rozeznanie, skąd i za co dorośli otrzymują pieniądze, które muszą im starczyć
na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. 

Można zaprosić rodziców – tych, którzy zechcą – na spotkanie z dziećmi, na którym zo-
staną omówione problemy zarządzania zasobami finansowymi rodziny. Zaproszeni dorośli
wyjaśnią dzieciom w przystępny sposób, że otrzymują pieniądze za swoją pracę i w jaki spo-
sób planują budżet rodziny. 

Wielce kształcąca jest także zabawa „Święto pluszowego misia” w następującej wersji:
każde dziecko otrzymuje tyle samo pieniędzy (fasolek), za które może kupić prezenty dla swo-
jego misia, musi jednak tak kupować, żeby wystarczyło mu pieniędzy, bo nie dostanie dodat-
kowych. 

Trzeba także dzieciom uświadomić, ile warte są przedmioty, które do nich należą. Na
przykład kurtka, buty, rękawiczki. Są one drogie i dorosłych nie stać na ciągłe kupowanie
nowych.

Niebywale ważne jest, aby nauczycielka zrobiła wszystko, żeby dzieci z zamożnych do-
mów nie demonstrowały bogactwa, budząc zazdrość i zawstydzając innych. 

• Poznanie miejscowości, w której dzieci mieszkają: ważniejsze instytucje i ich znaczenie
w życiu społecznym. Uświadomienie dzieciom ról społecznych pełnionych przez obywa-
teli: policjant, strażak, lekarz, weterynarz itd.

Ten zakres wychowania obywatelskiego jest od lat z powodzeniem realizowany na za-
jęciach z sześciolatkami. Organizowane są wycieczki na pocztę, do przychodni lekarskiej
i do ważniejszych urzędów. W przedszkolu goszczą ważne osobistości i opowiadają
o swojej pracy i obowiązkach. Są to najlepsze sposoby kształtowania dziecięcej wiedzy
o przynależności do społeczności lokalnej. 

• Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności. Znajomość
ważniejszych obyczajów i osiągnięć kulturalnych. 

To hasło programowe stanowi kontynuację poprzedniego. Najpierw dzieci muszą po-
znać to, co ważne w ich miejscowości, potem mają uczestniczyć w wydarzeniach wy-
znaczonych obyczajami i tradycją. Pomaga im to uświadomić sobie, co wyróżnia ich
miejscowość w regionie.
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Trzeba zadbać o to, aby dzieci brały udział w uroczystościach lokalnych. Potem wiele na
ten temat rozmawiać i stopniowo rozszerzać wiedzę o historii i tradycjach regionu, w którym
dzieci mieszkają.

Podczas wspólnych spacerów dzieci poznają to, co warto zapamiętać. Uczą się pa-
trzeć i widzieć piękno. Po takiej porcji doznań trzeba dzieciom organizować zajęcia, na
których będą mogły przedstawiać swe przeżycia w pracach plastycznych, w opowiada-
niach itp. 

• Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju. Każde dziecko musi wie-
dzieć, że jest Polakiem, mieszka w Polsce, że Polska znajduje się w Europie i utrzymu-
je dobre stosunki z sąsiadami. Dziecko powinno także orientować się, z kim sąsiaduje
Polska.

Ten obszar wychowania obywatelskiego będzie kontynuowany w szkole, w kolej-
nych latach nauczania. Wtedy jednak nacisk będzie położony na warstwę informacyj-
ną. W wychowaniu sześciolatków najważniejsze jest to, aby dzieci miały świadomość
swoich narodowych korzeni, by myślały ciepło o swojej Ojczyźnie i z dumą o niej
mówiły. 

Niestety, niektóre dzieci mają złe wzorce rodzinne: słyszą narzekania, a nawet zło-
rzeczenia. Z poglądami rodziców nie sposób dyskutować, ale można je zrównoważyć
przez pokazanie Ojczyzny w korzystnym świetle. Dzieci chętnie przyjmują taki punkt
widzenia. 

W literaturze dziecięcej jest wiele legend poświęconych historii narodu i trzeba je
dzieciom przedstawić, a potem rozmawiać o tym, co z nich wynika. Trzeba także
uczyć dzieci pięknych patriotycznych wierszy i sprawić, aby recytowały je z okazji
świąt narodowych. Ważną funkcję pełnią uroczystości organizowane w przedszkolu
i w szkole. 

Podczas przygotowywania takich uroczystości jest wiele okazji do rozmów o tym, z czego
Polacy mogą być dumni. Przyczyni się do tego także podniosły nastrój uroczystości, który
udziela się dzieciom. 

4.5.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć i umieć z zakresu wychowania 
rodzinnego i obywatelskiego, zanim rozpocznie naukę w szkole?

Niestety, znamy małych uczniów, którzy nie rozpoznają flagi i godła swojej Ojczyzny.
Nie wiedzą, że miasto, w którym mieszkają, ma swój herb. W wieku dziewięciu lat nie wie-
dzą, z jakimi państwami graniczy Polska. Na dodatek dzielą ludzi na swoich i obcych, a ob-
cych uważają za gorszych. Jest to trudne do zaakceptowania, szczególnie w czasach, gdy
zależy nam na zgodnym funkcjonowaniu w Europie. 

Staranna realizacja treści kolejnych haseł w tym zakresie wychowania rodzinnego
i obywatelskiego zapobiegnie takim sytuacjom. Ukształtowanie pozytywnego związku
emocjonalnego z Ojczyzną otworzy dziecięce umysły na informacje dotyczące Polski
i jej miejsca w Europie. Chociaż wiedza o Ojczyźnie jest ważna, nie trzeba robić proble-
mu, gdy któreś z dzieci nie przyswoiło sobie jeszcze niektórych ważnych informacji, bo
pozna je w szkole. W tym okresie rozwojowym ważniejsze jest budowanie pozytywnych
emocji związanych z miejscem urodzenia, z przynależnością do społeczności, w której
dziecko się wychowuje, i do Ojczyzny. 
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4.6. Wychowanie do rozumienia oraz poszanowania świata roślin
i zwierząt 

4.6.1. Jaki stosunek do świata roślin i zwierząt mają dzieci, które zaczęły
uczęszczać do grupy sześciolatków?

Dziecko w wieku przedszkolnym wzrasta i wychowuje się w określonym środowisku spo-
łeczno-przyrodniczym: na wsi, w mieście lub na obrzeżach aglomeracji miejskiej. Zróżnico-
wane jest także środowisko rodzinne dziecka. Dlatego różne są doświadczenia społeczne
i przyrodnicze sześciolatków. Na to nakładają się jeszcze różnice indywidualne w tempie
rozwoju umysłowego, które sprawiają, że jedne dzieci lepiej rozumieją to, co się wokół nich
dzieje, inne gorzej.

Mimo to można ustalić, jak przeciętny sześciolatek rozumie świat przyrody. Pomocne
w tym są badania H. Żuchowicz51 dotyczące wiedzy potocznej i formowania się stosun-
ku do świata przyrody u dzieci od 6 do 10 roku życia. Sporo informacji podaje także E.
Franus52. Przytaczamy te ustalenia, które dotyczą sześciolatków. 

Żuchowicz ustaliła, jak sześciolatki rozumieją przynależność do świata ludzi, zwierząt
i roślin, a także jak ujmują sens procesów życiowych. Prawie wszystkie sześciolatki wiedzą,
że należą do świata ludzi i niemożliwa jest zamiana człowieka w zwierzę lub w roślinę. O po-
dobieństwie pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem decyduje – według nich – możliwość
przemieszczania się z miejsca na miejsce, odżywianie i oddychanie, zmiany wzrostu, a także
różnice w narządach zewnętrznych (głowa, oczy, uszy) oraz sposób rozmnażania się. Wymie-
niając najważniejsze cechy różniące człowieka od zwierzęcia, sześciolatki uwzględniają cechy
wyglądu zewnętrznego, a tylko nieliczne wymieniają mowę i rozumowanie, potrzeby społeczno-
-kulturowe, takie jak praca, odwiedzanie i przyjmowanie gości.

Natomiast rozpatrując podobieństwo pomiędzy człowiekiem i rośliną, sześciolatki do-
strzegały wzrost i odżywianie. Ustalając różnice pomiędzy człowiekiem a rośliną, wymie-
niają najpierw procesy życiowe, potem brak życia społeczno-kulturowego, a na końcu
brak ruchu u roślin. Ponadto stwierdzają, że nie ma podobieństwa w tym względzie po-
między człowiekiem a kamieniem, a także człowiekiem a samochodem. Porównując czło-
wieka i samochód oraz człowieka i kamień, sześciolatki podkreślały, że jedne są martwe,
a inne żywe. 

Żuchowicz ustaliła także, że żaden sześciolatek nie przypisał życia kamieniowi, jed-
nak co piąte dziecko „ożywiło samochód” (wynika to ze słabego odróżniania ruchu sa-
moistnego od mechanicznego). Co trzecie dziecko odmówiło życia roślinom, gdyż dzie-
ci utożsamiają życie z możliwością przemieszczania się z miejsca na miejsce. Zapewne
dlatego niektóre z nich uważają, że samochód i roślina znajdują się na pograniczu „ży-
wy–martwy” 53. Sześciolatki zdawały sobie sprawę z tego, skąd się wzięły na świecie.
Stwierdzały, że człowiek rodzi człowieka i miały intuicję ciągłości życia54.
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51 H. Żuchowicz: Współczesne problemy w wychowaniu (kształceniu) dzieci sześcio- i dziesięcioletnich. Skrypty i teksty pomocnicze,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1984, s. 31–42.
52 E. Franus: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Czwarty, piąty i szósty rok życia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975, s. 11.
53 Wskazują na to np. takie uzasadnienia: „Jak samochód stoi, to nieżywy, a jak jedzie z człowiekiem, to żywy”, „Jak roślina stoi, to
nieżywa, a jak kwitnie, to żywa”. Por. op. cit. s. 38–42.
54 O intuicji ciągłości życia świadczą następujące wypowiedzi dzieci: „Urosły od innych człowieków, jak się jeden urodzi, to ten
sam rodzi to samo”, „Od mamy urodzone, a mama od swojej mamy, bo jest dla mnie babcią, a moja babcia od swojej mamy, aż
tak dokoła”, „Bo jak jest krowa, to cieli cielątka, a jak małe pieski, to suka i jeszcze musi być pies... bo duże no... dorosłe rodzi małe”.
Op. cit. s. 39.



Badania Żuchowicz55 obejmowały także stosunek dzieci do przyrody. Wynika z nich, że
wiele tu zależy od postawy dorosłych, przekazywanych reguł zachowania i miejsca, gdzie
dzieci się wychowują. Dowodzą tego wypowiedzi dzieci dotyczące ulubionych form kontak-
tu z przyrodą. Na przykład dzieci wychowywane w mieście wymieniły spacery, wycieczki na
łąkę, do lasu, nad morze, do ZOO, do parku itp. Mówiąc o pożytkach, jakie daje człowieko-
wi przyroda, wymieniały w kolejności estetyczne, rekreacyjne, klimatyczno-zdrowotne,
gospodarcze, opiekuńcze i materialne. 

Zastanawiające jest to, że tylko nieliczne dzieci stwierdzały, że sprawia im przyjemność
praca w ogrodzie, pełnienie dyżurów w kącikach przyrody i opiekowanie się ptakami w zi-
mie. Mniej niż połowa badanych dzieci wyrażała oburzenie wobec braku szacunku doro-
słych i dzieci do przyrody. 

Interesujące są także ustalenia podawane przez E. Franusa56 w zakresie rozwoju wiedzy
o przyrodzie. Pomogą one nauczycielce dostosować treści kształcenia do możliwości inte-
lektualnych sześciolatków. Warto pamiętać, że sześcioletnie dziecko powinno: 

a) wiedzieć, że rośliny i zwierzęta należy szanować: 
– nie wolno zrywać i niszczyć roślin, deptać trawników, zaśmiecać terenów zielonych

(park, pole, las);
– nie wolno płoszyć zwierząt, robić im krzywdy, należy się nimi opiekować, gdy tego

potrzebują;
b) dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku: jesienią

(np. opadanie liści z drzew, odloty ptaków, coraz krótsze dni, jesienne szarugi), zimą
(np. gołoledź, zamiecie śnieżne, rola pokrywy śnieżnej, trudne warunki bytowania
zwierząt), wiosną (np. roztopy wiosenne, przyloty ptaków, kwitnienie drzew, co-
raz dłuższe dni), latem (np. upały, letnie burze i ulewy, dojrzewanie owoców, zbóż
i warzyw, sianokosy, żniwa);

c) rozróżniać drzewa liściaste i iglaste;
d) znać podstawowe owoce i warzywa: części jadalne; walory smakowe, wartości

zdrowotne; pamiętać o konieczności mycia owoców i warzyw przed jedzeniem;
e) wyrażać zainteresowanie przyrodą w najbliższym otoczeniu.
Codzienne obcowanie z przyrodą (podczas zabaw w ogródku przedszkolnym, space-

rów do parku, wycieczek do lasu, na pole, nad wodę), rozmowy z dorosłymi oraz ich
przykład kształtują stosunek sześciolatka do świata roślin i zwierząt. W taki sposób przy-
gotowuje się do poznania przyrody w sposób pogłębiony i uporządkowany.

4.6.2. Jakie treści kształcenia należy realizować w pracy z sześciolatkami, 
aby wychowywać je do poszanowania roślin i zwierząt? 
Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami metodycznymi

Rok przedszkolny trwa od pierwszego września do końca czerwca. W tym czasie –
i zgodnie z rytmem przyrody – dziecko w naturalnym środowisku obserwuje, odkrywa
przyrodę jesienią, zimą, wiosną i latem. W ten sposób kształtuje prawidłowy stosunek do
przyrody. Wychowuje się go do poszanowania świata roślin i zwierząt, do jego ochrony.
Dlatego przedstawiając szczegółowe treści kształcenia, zachowujemy ten porządek.
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Jesień
• Jesień w parku, w lesie, na polu, w sadzie i w ogrodzie warzywnym. Dojrzewanie owoców

w sadzie. Owoce i nasiona drzew i krzewów w parku i w lesie.

� Obserwowanie liści: zmiana koloru, usychanie, opadanie, szelest.
� Rozpoznawanie części roślin: korzeń, pień, liście, kwiaty, owoce.
� Rozpoznawanie owoców i warzyw po kształcie, kolorze, dotyku, zapachu i smaku: owo-

ce i warzywa rosnące w Polsce, owoce i warzywa egzotyczne.
� Wyróżnianie i nazywanie części jadalnych warzyw: korzeń, bulwa, łodyga, liście, kwiat,

owoc, nasiona.
� Zbieranie owoców i nasion w parku (w lesie): kasztany, żołędzie, owoce głogu, tarniny,

korale jarzębiny; przygotowanie na zimę karmy dla zwierząt.
� Na polu jesienią: zboża, ziemniaki, buraki, brukiew, marchew, rzepak, słonecznik, soja,

len, konopie.
� Czynniki wpływające na rozwój i wegetację roślin na polu: powietrze, woda, światło, gle-

ba, temperatura.
� Obserwowanie prac polowych: a) wykopki ziemniaków i buraków cukrowych, b) maszyny

i urządzenia ułatwiające pracę rolnika, c) jesienna orka, siew zbóż ozimych.
� Wystawka w kąciku przyrodniczym, np. „Na straganie”.
� Doświadczanie – zorganizowanie w przedszkolu „Święta pieczonego ziemniaka”.
� Ochrona przyrody: odpady: a) segregowanie odpadów (szkło, papier, złom, tekstylia,

tworzywa sztuczne), b) utylizacja odpadów, c) recykling (ponowne wykorzystywanie
odpadów).

• Dary jesieni. Przechowywanie owoców i warzyw. Mycie owoców i warzyw przed
spożyciem. Wartości odżywcze owoców i warzyw. Przetwórstwo owoców i wa-
rzyw. 

� Przygotowanie zapasów na zimę; sposoby przechowywania owoców i warzyw w przed-
szkolu i w domu.

� Oglądanie puszek i słoików z przetworami: czytanie napisów na naklejkach; bezpieczne
posługiwanie się otwieraczami.

� Poznanie sposobu przechowywania mrożonek: zamrażarka w przedszkolu, w domu; la-
da chłodnicza w sklepie.

� Obserwowanie sposobu przetwarzania owoców i warzyw; wyjaśnienie zjawiska pastery-
zacji.

� Wycieczka do sklepu spożywczego, hurtowni, zakładu przetwórczego.
� Wystawka w kąciku przyrodniczym, np. „Co otrzymujemy z ziemniaków?” (surowe ziem-

niaki, mąka ziemniaczana, chipsy, purée, spirytus, mrożonki, np. kluski, placki ziemnia-
czane).

� Doświadczanie: a) kiszenie kapusty na potrzeby przedszkola, b) suszenie owoców (np.
jabłek), warzyw (np. kopru, natki pietruszki), grzybów, c) wykonywanie deserów z owo-
ców, przecieru jabłkowego, soków z owoców, c) robienie surówek z warzyw, d) warto-
ści smakowe i odżywcze owoców i warzyw.

• Życie roślin i zwierząt w wybranych środowiskach przyrodniczych. Las jako ekosys-
tem. Piętra roślinności w lesie. Budowa zwierząt i ich przystosowanie do warunków
życia w lesie. Zależności pokarmowe w lesie.
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� Przystosowanie się roślin do życia w lesie; piętra roślinności: drzewa, krzewy 
np. leszczyna, jałowiec, jeżyna, runo leśne (wrzosy, jagody, borówki, grzyby, mech).

� Lasy liściaste (np. dąb, brzoza), iglaste (np. sosna, świerk, modrzew), mieszane.
� Czynniki wpływające na rozwój i wegetację roślin w lesie: powietrze, woda, światło, gle-

ba, temperatura.
� Zwierzęta żyjące w lesie: a) sowa, dzięcioł, jastrząb, zięba, sikorka, b) kuna, wiewiór-

ka, sarna, dzik, lis, jeleń, zając, jeż, myszy leśne, c) ropucha, jaszczurka, 
d) pasożyty, np. kleszcze. Wygląd, budowa, odżywianie. Zwierzęta żyjące stadnie
(np. jelenie, dziki, wilki; organizacja życia w stadzie; przywódca), żyjące samotnie
(np. lis, kuna, łasica).

� Mrówki: budowa i odżywianie; organizacja życia w mrowisku; znaczenie mrówek
w życiu lasu, ochrona. 

� Zależności pokarmowe w lesie: a) roślinożercy, np. gąsienice motyli, jeleń, sarna, zając,
b) drapieżcy, np. dzięcioł, sowa, myszołów, lis, łasica, kuna, wilk, ropucha, żmija, c) łań-
cuch pokarmowy w lesie, np.:
orzechy � wiewiórka � kuna leśna
drewno � korniki � dzięcioł

� Spotkanie z leśniczym: rozmowa o tym, jakie korzyści mamy z lasu (zdrowotne, ochron-
ne, gospodarcze).

� Wystawka w kąciku przyrodniczym „Dary lasu”.
� Doświadczanie – Jakie rośliny i zwierzęta żyją w warstwach lasu? Bezpośrednia obser-

wacja, oglądanie filmów, albumów.
� Ochrona przyrody. W lesie nie wolno palić ognisk i śmiecić, niszczyć mrowisk, płoszyć

zwierząt itp. Niebezpieczeństwo pożarów lasów.

• Odloty i przyloty ptaków. Przygotowanie się zwierząt do zimy: zmiana futra, upierzenia,
gromadzenie pożywienia, sen zimowy.

� Obserwowanie przelotów ptaków: a) odlatujące na zimę (np. wilga, bocian, jaskółka, ku-
kułka, gęś, skowronek), b) pozostające na zimę (np. wróbel, wrona, kruk), c) przylatują-
ce na zimę (np. gil, jemiołuszka).

� Gromadzenie w kąciku przyrodniczym karmy dla ptaków na zimę: zbiór, suszenie,
przechowywanie nasion i owoców.

� Obejrzenie filmu, np. o przygotowaniach ptaków do odlotu, tzw. ptasich sejmikach.
� Doświadczanie. Obserwowanie wybranych ptaków w naturalnym środowisku (np.

wróbel, sikorka, sroka). Rozpoznawanie ptaków po upierzeniu, wielkości, sposobie od-
żywiania się.

� Ochrona przyrody. Nie wolno płoszyć ptaków. Ochrona ptaków.

• Pogoda i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wczesnej i późnej jesieni. Ka-
lendarz pogody. 

� Dostrzeganie i opisywanie zjawisk atmosferycznych: a) coraz krótsze dni, chłodne
ranki, wieczory i noce, stopniowe obniżanie się temperatury, b) babie lato, mgły je-
sienne, c) opady, słoty jesienne, kałuże, błoto, d) chmury na niebie: ich wielkość
i kształt, zmiana koloru nieba, e) siła i kierunek wiatru od miejsca obserwacji (wiatr
od pola, domu itp.): jesienne podmuchy, jesienne huragany, odczuwanie siły wia-
tru, f) szary krajobraz (kolor nieba, brak liści na drzewach, puste pola itp.).
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� Wycieczka do miejscowej stacji meteorologicznej: a) poznanie składników pogody
właściwych jesieni (wiatry, opady, temperatura, ciśnienie), b) przyrządy do ich po-
miaru (wiatrowskaz, deszczomierz, barometr, termometr).

� Doświadczanie. Systematyczne prowadzenie kalendarza pogody w stałe dni tygodnia
(np. poniedziałki i piątki), o stałej porze (np. rano) od 23 września (zrównanie dnia
z nocą) do 21 grudnia (najkrótszy dzień, najdłuższa noc). Prawidłowe stosowanie i od-
czytywanie wybranych oznaczeń symbolicznych stosowanych w przedszkolu.

Zima
• Zima w parku, w lesie i na polu. Zmiana krajobrazu spowodowana opadami śniegu.

� Obserwacja: drzewa i krzewy bezlistne, czapy śniegu na drzewach i krzewach.
� Słuchanie: cisza, trzask gałęzi, szelest opadającego z drzew śniegu.
� Założenie „zimowego” ogródka w kąciku przyrodniczym: hodowla roślin (szczypiorku,

koperku, pietruszki, ziół, np. bazylii), ich wartości smakowe i odżywcze, pielęgnacja ro-
ślin doniczkowych (np. paproć, fikus, fiołek afrykański). 

� Doświadczanie. Ochrona roślin przed mrozem, okrywanie roślin, „chochoły”.
� Ochrona przyrody. Rola pokrywy śnieżnej dla świata roślin, przystosowanie się roślin do

zimy („sen zimowy”).

• Trudne warunki bytowania zwierząt w naturalnym środowisku. Konieczność dokar-
miania.

� Obserwacja tropów pozostawionych przez zwierzęta na śniegu, ich rozpoznawanie:
w parku (np. tropy ptaków, wiewiórek), w lesie (np. tropy dzika, sarny), w polu (np. tro-
py bażantów, zająca).

� Rozmowa z leśnikiem o potrzebie dokarmiania zwierzyny leśnej, o konieczności zakła-
dania karmników i paśników oraz o tym, że nie wolno płoszyć zwierząt.

� Zbieranie karmy dla zwierząt żyjących na wolności (kasztany, żołędzie) i przekazywanie
jej leśnikom.

� Dokarmianie kotów podwórkowych, ostrożność w kontaktach z nimi.
� Doświadczanie. Założenie karmników w ogrodzie przedszkolnym: dokarmianie ptaków

(ziarnojadów, owadożernych, drapieżnych) i obserwacja ich zachowań. 
� Ochrona przyrody. Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy.

• Pogoda i zjawiska charakterystyczne dla zimy. Kalendarz pogody. 

� Dostrzeganie i opisywanie zjawisk atmosferycznych: a) opady śniegu, śniegu z deszczem,
zawieje, zamiecie śnieżne, b) szron, gołoledź, ślizgawica, c) zamarzanie ziemi, grudy, za-
marzanie wody, sople, d) topnienie śniegu i lodu pod wpływem słońca.

� Wycieczka na przykład do miejscowej stacji meteorologicznej: a) poznanie składników
pogody podczas zimy (wiatr, temperatura, opady, ciśnienie), b) przyrządy do ich pomia-
ru (wiatromierz, deszczomierz, termometr, barometr).

� Doświadczanie. Poznawanie właściwości wody, śniegu i lodu: a) śnieg sypki, lep-
ki; lepienie kul, bałwana, kruszenie lodu, b) topnienie śniegu, filtrowanie przez
gazę, bibułę, piasek, c) oglądanie płatków śniegu i kryształków lodu przez lupę,
d) zamarzanie kolorowej wody w foremkach, np. kolorowe gwiazdki, kolorowe
zwierzątka.

53



� Doświadczanie. Systematyczne prowadzenie kalendarza pogody w stałe dni tygo-
dnia (np. poniedziałki i piątki), o stałej porze (np. rano) od 21 grudnia (najkrótszy
dzień, najdłuższa noc) do 21 marca (zrównanie dnia z nocą): a) prawidłowe stoso-
wanie i odczytywanie oznaczeń symbolicznych, b) porównywanie z kalendarzem
prowadzonym jesienią.

Wiosna
• Wiosna w parku, w polu, w ogrodzie warzywnym. Prace wiosenne w sadzie, w ogro-

dzie i w polu.

� Szukanie pierwszych oznak wiosny: a) pierwsze pąki na drzewach i krzewach,
b) kiełkowanie roślin, zielenienie się łąk i pól, c) pierwsze kwiaty wiosenne: przebi-
śniegi, d) topnienie śniegu i lodu, kry na stawie, jeziorze i rzece, e) pylenie leszczyn,
bazie na wierzbie, kwitnienie forsycji.

� Prace wiosenne (obserwacja i rozmowy): a) przycinanie gałęzi drzew i krzewów,
opryskiwanie wiosenne, b) orka w polu, siew zbóż jarych, sadzenie ziemniaków, ma-
szyny i urządzenia ułatwiające pracę rolnikom, c) przygotowanie grządek, wysiew
i sadzenie roślin w warzywniku i na rabatach kwiatowych, d) pielęgnacja roślin: prze-
rywanie, wyrywanie chwastów, spulchnianie gleby, podlewanie.

� Piramida pokarmowa w polu:
liście ziemniaków � stonka ziemniaczana � bażant � lis

� Czynniki wpływające na rozwój i wegetację roślin (w parku, w polu, w ogrodzie
warzywnym): powietrze, woda, światło, gleba, temperatura.

� Rozpoznawanie roślin w najbliższym otoczeniu po kwiatach: tulipan, krokus, narcyz, irys.
Rośliny chronione: przebiśnieg, zawilec, sasanka.

� Doświadczanie: a) obserwacje rozwoju pąków na drzewach i krzewach (np. kaszta-
nowiec, brzoza, wierzba, jabłoń, forsycja) w naturalnym środowisku i hodowanych
w sali, b) dostrzeganie różnic rozwojowych i ich przyczyn (światło, temperatura,
wilgotność), c) przygotowanie rozsady kwiatów i warzyw: wysiew do skrzynek, kieł-
kowanie, wzrost, rozsadzanie, sadzenie do ogródka (np. sałata, bratki), d) hodowa-
nie rzeżuchy i innych ziół przydatnych do ozdoby wielkanocnego stołu, e) hodowanie
roślin cebulkowych, np. hiacyntów, tulipanów, krokusów.

� Wyjaśnienie przyczyn wybranych alergii i sporządzenie kalendarza pylenia ro-
ślin.

� Ochrona przyrody: a) dbałość i porządek w parku, w lesie, na polu, b) poszanowanie ro-
ślin: niedeptanie trawników, niezrywanie roślin będących pod ochroną, c) udział w akcji
sprzątania świata.

• Życie roślin i zwierząt w wybranych środowiskach przyrodniczych: łąka jako ekosystem.
Budowa zwierząt i ich przystosowanie do warunków życia na łące.

� Obserwacja przemian zachodzących na łące: a) zieleń łąk wczesną wiosną (kwit-
nienie pierwiosnków, kaczeńców, mniszka lekarskiego – „dmuchawca”), b) żółty
odcień łąk późną wiosną (kwitnienie stokrotek, jaskrów), c) majowa łąka (kwitnie-
nie złocieni, niezapominajek, traw), d) sianokosy (grabienie siana, układanie
w kopki).

� Zwierzęta żyjące na łące. Zależność między światem roślin i zwierząt: a) zapylanie
roślin łąkowych przez pszczoły, trzmiele, motyle, b) odżywianie się zwierząt na łą-
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ce, np. gąsienice motyli (liście), nornica (korzenie), żaby (owady), ropuchy (owady,
ślimaki), krety (owady, dżdżownice), c) łąka żerowiskiem dla szpaków, bocianów,
myszołowów, d) przystosowanie się roślin i zwierząt do życia na łące; barwy
ochronne zwierząt (np. pasikonik, żaba), barwność motyli, obrona roślin przed
zwierzętami roślinożernymi (np. oset, pokrzywa).

� Zależności pokarmowe na łące. Producenci i konsumenci (zwierzęta roślinożerne,
drapieżniki) np.: 
roślina � gąsienica motyla � szpak,
roślina � owad � żaba � bocian, 
roślina � owad � mysz � myszołów. 

� Doświadczanie. Hodowanie np. patyczaków w terrarium, obserwowanie budowy,
sposobu poruszania się, odżywiania.

� Ochrona przyrody. Dlaczego nie należy wypalać łąk i miedz, koszenie traw, wypas
zwierząt.

• Zwierzęta wiosną. Przyloty ptaków. Życie ssaków. Rozmnażanie. Opieka nad młodymi.

� Przyloty ptaków: słuchanie ptaków (gwar, nawoływanie, wabienie, śpiew godowy),
budowanie gniazd, opieka nad młodymi (karmienie, czyszczenie piórek, nauka la-
tania).

� Przemiany rozwojowe niektórych zwierząt: a) skrzek – kijanka – żaba, b) jajo – gąsieni-
ca – poczwarka – motyl.

� Opieka ssaków nad młodymi: sarna, kret, dziki królik itp.
� Znaczenie ptaków i innych zwierząt dla środowiska: a) niszczenie szkodników

przez ptaki (np. dzięcioł, sikorka, sowa) i inne zwierzęta (np. kret, ropucha), b) za-
pylanie kwiatów przez owady (np. pszczoły, trzmiele, motyle), c) spulchnianie gle-
by (np. dżdżownice).

� Zwierzęta chronione: kret, ropucha i inne.
� Przystosowanie się zwierząt do życia w naturalnym środowisku na przykładzie kreta:

wzrok, układ sierści, budowa przednich kończyn.
� Doświadczanie. Założenie hodowli żab i obserwacja przemian rozwojowych, wpuszcza-

nie małych żabek do ich naturalnego środowiska.
� Ochrona przyrody. Zakładanie budek lęgowych.

• Pogoda i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny. Kalendarz pogody. 

� Dostrzeganie i opisywanie zjawisk atmosferycznych: a) topnienie śniegu i lodu (odwilż,
wiosenne roztopy, kałuże, kra na rzece, niebezpieczeństwo powodzi), b) wiatr, wichura
wiosenna, c) coraz dłuższy dzień, coraz cieplej.

� Wycieczka na przykład do miejscowej stacji meteorologicznej: a) poznanie
czynników kształtujących pogodę w czasie wiosny (opady, temperatura, wiatr,
ciśnienie), b) przyrządy do ich pomiaru (wiatromierz, deszczomierz, barometr,
termometr).

� Doświadczanie: a) systematyczne prowadzenie kalendarza pogody w stałe dni ty-
godnia (np. w poniedziałki i piątki), o stałej porze dnia (np. rano) od 21 marca
(zrównanie dnia z nocą) do 21 czerwca (najdłuższy dzień, najkrótsza noc), b) pra-
widłowe stosowanie i odczytywanie oznaczeń symbolicznych, c) porównanie
z kalendarzem prowadzonym jesienią i zimą.

55



Lato
• Lato w parku, w lesie, w polu i w ogrodzie. Prace w ogrodzie, w polu i w sadzie.

� Obserwacja oznak lata: a) bogactwo kwiatów (kształty, zapachy, barwy) oraz ich
rozpoznawanie (malwa, maciejka, aksamitka), b) dźwięki (bzykanie owadów, śpiew
ptaków). 

� Rozróżnianie spożywanych owoców po wyglądzie, zapachu i smaku (truskawki,
maliny, agrest, porzeczki, poziomki, borówki, czereśnie, wiśnie), podobieństwa
i różnice.

� Rozróżnianie warzyw po wyglądzie, zapachu i smaku (marchewka, groszek cukrowy, ka-
larepa, sałata, szczypiorek, rzodkiew, natka pietruszki), wyróżnianie części jadalnych
(kwiat, korzeń, owoc, liście), mycie warzyw przed jedzeniem. 

� Dojrzewanie zbóż, rośliny rosnące w zbożu (maki, chabry, osty). Żniwa i maszyny uła-
twiające prace przy zbiorze zbóż. Wpływ długotrwałych susz oraz ulewnych deszczy na
wysokość plonów.

� Dojrzewanie ziół na łące (dziurawiec, mięta, rumianek). Zbieranie ziół, suszenie i prze-
chowywanie, ich znaczenie lecznicze.

� Doświadczanie: a) zbieranie np. truskawek na plantacji, b) rozpoznawanie zbóż po kło-
sach i ziarnie (pszenica, jęczmień, żyto, owies), c) rozpoznawanie przetworów zbożo-
wych: mąka, kasza, d) wystawka w kąciku przyrodniczym. 

� Ochrona przyrody: a) złe skutki wypalania ściernisk, b) korzyści z zadrzewiania śródpo-
la, d) melioracja pól (ochrona przed stepowieniem).

• Życie roślin i zwierząt w wybranym środowisku przyrodniczym: staw (jezioro) jako ekosys-
tem. Budowa zwierząt i ich przystosowanie do warunków życia w wodzie. Ochrona roślin
i zwierząt wodnych.

� Przystosowanie roślin do życia w wodzie: a) rośliny przybrzeżne (np. tatarak, pał-
ka wodna, trzcina), b) rośliny wodne (np. grzybienie białe, rzęsa wodna), c) rośli-
ny podwodne (np. moczarka kanadyjska, mech wodny), d) plankton roślinny
(glony).

� Przystosowanie się zwierząt do życia w wodzie: a) ryby (kształt, budowa, oddychanie,
odżywianie), b) zwierzęta żyjące na dnie stawu (jeziora): raki, pijawki, małże itp., c) zwie-
rzęta przyczepione do roślin, np. ślimaki, d) plankton zwierzęcy unoszący się pod po-
wierzchnią wody (rozwielitki, czyli dafnie itp.), e) owady żyjące nad wodą (ważki, koma-
ry) i w wodzie (larwy ważek i komarów), f) zwierzęta lądowo-wodne (np. żaba, kaczka,
wydra, bóbr), ptaki brodzące (czapla, bocian).

� Zależności i przystosowanie pokarmowe organizmów wodnych, np.:
plankton � ryba � wydra, 
owad � żaba � bocian,
glon � dafnia � płotka � szczupak � wydra. 

� Doświadczanie: a) założenie hodowli ślimaków i roślin w akwarium, b) porównanie ży-
cia roślin i zwierząt w akwarium i w środowisku naturalnym.

� Ochrona przyrody: a) zanieczyszczenie wód i oczyszczalnie ścieków, b) znaczenie
wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt, c) wały przeciwpowodziowe, d) zasady
wędkowania.
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4.6.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć i umieć po zrealizowaniu treści
kształcenia Wychowanie do rozumienia oraz poszanowania 
świata roślin i zwierząt? 

W zakresie edukacji przyrodniczej dziecko podejmujące naukę w pierwszej klasie szko-
ły podstawowej powinno:

a) orientować się w wybranych środowiskach przyrodniczych, takich jak park, las, pole
uprawne, sad i ogród (działka); rozpoznawać charakterystyczne dla tych środowisk: 
– drzewa liściaste (np. brzoza, lipa, kasztanowiec, klon, dąb), iglaste (np. świerk, so-

sna, modrzew), owocowe (np. jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia), krzewy ozdobne
i owocowe (np. porzeczka, agrest, maliny), warzywa (np. marchew, kalarepa, kala-
fior) i ich nie niszczyć; 

– ptaki (np. kawka, sroka, sikorka, wróbel, dzięcioł), ssaki (np. wiewiórka, jeż, sarna,
dzik), owady (pszczoły, pasikonik, mrówki, motyl);

b) wiedzieć, że czynnikami wpływającymi na rozwój roślin jest: światło, temperatura, gle-
ba i wilgotność;

c) poznać sposoby przystosowania się zwierząt do pór roku, np. odloty i przyloty ptaków
(jaskółka, bocian), gromadzenie pokarmu na zimę (wiewiórka, mysz polna), zapada-
nie w sen zimowy (jeż, nietoperz, niedźwiedź);

d) rozumieć znaczenie ptaków i innych zwierząt dla środowiska, np. niszczenie szkodników
przez ptaki (np. dzięcioł, sikorka) i inne zwierzęta (np. kret, ropucha), zapylanie kwiatów
przez owady (np. pszczoła, motyl), spulchnianie gleby (np. dżdżownica);

e) umieć prowadzić proste hodowle i uprawy:
– hodować rybki w akwarium, patyczaki w terrarium itp.;
– obserwować przemiany rozwojowe wybranych zwierząt, np.

skrzek � kijanka � żaba; 
– przygotowywać rozsady kwiatów (np. stokrotek) i warzyw (np. sałaty); wysiew do

skrzynki, rozsadzanie, sadzenie w ogródku;
f) prowadzić obserwacje pogody i rejestrować zmiany pogody w obrazkowym kalenda-

rzu pogody (rozumieć i rozpoznawać oznaczenia symboliczne). Wiedzieć, że przy
określaniu pogody bierze się pod uwagę szczególnie trzy czynniki: temperaturę, wiatr
i opady; 

g) gromadzić zbiory w kąciku przyrodniczym: rozpoznawać i nazywać je oraz odpo-
wiednio przechowywać; 

h) obserwować i rozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku
(np. opadanie liści z drzew, zamarzanie kałuż, topnienie śniegu, kwitnienie drzew,
przyloty i odloty ptaków);

i) oszczędzać wodę: wiedzieć, jakie ma znaczenie w życiu człowieka, roślin i zwierząt
(susze, powodzie), a także wiedzieć, dlaczego należy budować oczyszczalnie ście-
ków itp.;

j) znać zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony człowieka (np. wypalanie łąk
i ściernisk, odpady, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wylewy rzek, ginięcie
gatunków roślin i zwierząt).

Wiedza przyrodnicza kształtuje się przez całe życie. Edukacja przyrodnicza w przed-
szkolu i w klasie zerowej to tylko jeden, ważny etap tego procesu. Dziecko rozpoczyna-
jące naukę w szkole nie musi jeszcze wszystkiego wiedzieć, ale ma rozumieć, szanować
i czuć się cząstką przyrody. W szkole – już jako uczeń – będzie przecież dalej rozwija-
ło swoją wiedzę przyrodniczą, lecz już na wyższym poziomie kompetencji.
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Jakość i zakres doświadczeń przyrodniczych dziecka zależy – podobnie jak i w innych
zakresach edukacji w przedszkolu – od wpływu środowiska, w którym dziecko żyje
i wzrasta. Jeżeli zatem dom i przedszkole we właściwy sposób kształtują stosunek dziec-
ka do świata przyrody i pozwalają mu mądrze działać, to siedmiolatek jest dobrze przy-
gotowany do rozpoczęcia nauki w szkole. 

4.7. Wspomaganie rozwoju umysłowego: troska o rozwój mowy 
i kształtowanie kultury językowej

4.7.1. W jakim zakresie trzeba wspomagać rozwój mowy sześciolatków? 
Także o potrzebie objęcia dzieci z zaburzeniami mowy 
opieką logopedyczną 

W charakterystykach rozwoju psychoruchowego dzieci omawia się zwykle mowę w po-
wiązaniu z myśleniem57. Badania nad przebiegiem rozwoju umysłowego dostarczają bo-
wiem coraz więcej dowodów na to, że mowa jest powiązana z dziecięcym rozumowaniem
co najmniej na dwa sposoby58:

– za pomocą mowy dziecko ujawnia przebieg i wynik swego rozumowania: na tej pod-
stawie można korzystnie dopasować proces uczenia do jego możliwości umysłowych,
a także umiejętnie kierować uczeniem się;

– poprzez nazywanie wykonywanych czynności i emocjonalnych doznań dziecko usta-
la ich sens: sprzyja to kształtowaniu czynności umysłowych, gdyż mowa głośna i mo-
wa do samego siebie stanowi ważny etap w procesie interioryzacji. 

Psycholodzy podkreślają także wyjątkową rolę mowy w rozwoju emocjonalnym i spo-
łecznym dziecka59. Nazywanie własnych emocji pozwala dziecku lepiej rozumieć siebie,
swoje pragnienia i obawy. Może także o nich opowiedzieć najbliższym i w ten sposób za-
spokoić swe potrzeby. Jeżeli dziecko potrafi nazwać to, co czuje, może łatwiej rozpoznać
podobne stany emocjonalne u innych osób. Ma to kluczowe znaczenie w kształtowaniu
empatii: w dążeniu do rozumienia drugiej osoby, jej sytuacji i odczuć. 

Nic więc dziwnego, że wszelkie opóźnienia w rozwoju mowy (zaburzenia artykula-
cji, zbyt proste konstrukcje składniowe, ubogie słownictwo i inne niepokojące ograni-
czenia w komunikowaniu się werbalnym) kładą się cieniem na rozwoju umysłowym
dziecka.
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57 Na przykład M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, War-
szawa 1985; A. Jurkowski: Ontogeneza mowy i myślenia, WSiP, Warszawa 1972 (i wydania następne); R. Vasta, M.M. Haith,
S.A. Miller: Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995.
58 Poglądy dotyczące relacji pomiędzy językiem a myśleniem wyjaśnia I. Kurcz (Język i komunikacja, w: Psychologia, tom 2,
red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000). Ustaleniem związków pomiędzy myśleniem a mową zaj-
mowali się psycholodzy tej miary co L.S. Wygotski (Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971, część II, a także
Myślenie i mowa, PWN, Warszawa 1989), J. Piaget (Mowa i myślenie u dziecka, PWN, Warszawa 1992) i J.S. Bruner (Poza do-
starczone informacje, PWN, Warszawa 1978). Wiele ciekawych informacji podaje także H. Sinclair-de-Zwart (Psycholingwisty-
ka rozwojowa. Piagetowska koncepcja roli języka w rozwoju poznania, w: Badania nad rozwojem języka dziecka, red. G.W. Shugar
i M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980).
59 Więcej informacji podają B.B. Schieffelin i E. Ochs (Socjalizacja języka, w: Dziecko w zabawie i świecie języka, red. A. Brze-
zińska, T. Czuba, G. Lutomski i B. Smykowski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995); T. Mussati (Zdolności do komunikacji i re-
prezentacji we wczesnej zabawie społecznej. Studium przypadku, w: Badania nad rozwojem języka dziecka, red. G.W. Shugar
i M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980). 



Dlatego wspomaganie rozwoju mowy i kształtowanie kultury językowej jest potrzebne
wszystkim dzieciom. Tym, które wspaniale się rozwijają, pomaga osiągnąć nadzwyczajne suk-
cesy. Dzieciom mieszczącym się w szeroko pojętej normie pozwala ujawnić niewykorzystane
jeszcze możliwości umysłowe. Dzieciom wolniej rozwijającym się i dzieciom o rozwoju niehar-
monijnym stwarza możliwość korzystania z dobrodziejstwa szkolnej edukacji, jeżeli osiągną
potrzebne kompetencje, nim rozpoczną naukę w szkole. 

Z tych powodów wspomaganie dzieci w rozwoju mowy i kształtowanie ich kultury
językowej zajmuje uprzywilejowane miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Musi być
jednak realizowane szeroko, z dbałością o rozwój intelektualny i o kształtowanie umie-
jętności społecznych oraz dojrzałości emocjonalnej dzieci60. Na poziomie sześciolatka
polega to – najkrócej mówiąc – na stwarzaniu dzieciom sytuacji, które:

– sprzyjają pozytywnym przeżyciom i prowokują do słownego ich określania – pomaga
to dziecku uświadomić swoje emocje i opowiedzieć innym o tym, co przeżywa; 

– prowokują do działania i nazywania tego, co dziecko czyni i do czego zmierza –
może ustalać czynności potrzebne do zgodnego współdziałania z rówieśnikami
i dorosłymi;

– skłaniają do opisywania rzeczywistości i ustalania związków przyczynowo-skutko-
wych – dziecko lepiej rozumie otaczający je świat i porozumiewa się z innymi;

– pomagają przewidywać, co się może zdarzyć: dziecko może mądrzej funkcjonować,
a także wspólnie z innymi planować wydarzenia i celowe działania oraz unikać tego,
co jest niekorzystne;

– rozwijają u dzieci zaciekawienie i zdolność do uważnego słuchania opowieści, baśni
i wierszy, a potem wypowiadania się o tym, co usłyszały.

Takie sytuacje są realizowane we wszystkich obszarach wychowania sześciolatków.
Natomiast to, co różni ten obszar wychowania od pozostałych, to szczególna troska o roz-
wój mowy sześciolatków w zakresie61: 

– kształtowania komunikatywności mowy: a) praca nad dźwiękową formą wypowiedzi,
a więc dbałość o poprawną, dobitną wymowę i właściwe stosowanie akcentów, pauz,
zmian siły i tonu głosu, tempa wypowiedzi, b) kształtowanie poprawnych konstrukcji skła-
dniowych zgodnie z właściwościami procesu tworzenia zdań, c) wzbogacanie i utrwala-
nie właściwego słownictwa (zwłaszcza o zasób spójników, przysłówków, zaimków, przy-
imków), jest to konieczne do podnoszenia komunikatywności języka;

– rozwijania mowy jako czynności umysłowej: a) mowa jako sposób wyrażania swych
myśli i uczuć, b) słowne nazywanie wykonywanych czynności jako sposób pomaga-
jący dziecku uchwycić sens tego, co ważne, c) słowne porozumiewanie się z innymi
jako sposób kształtowania umiejętności społecznych;

– budzenia i rozwijania przywiązania do języka ojczystego oraz kształtowania do-
znań estetycznych, budzenie wrażliwości na piękno mowy; 
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60 Na taką konieczność wskazywała już 30 lat temu H. Mystkowska (Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkol-
nym, PZWS, Warszawa 1972), a potem potwierdziła w znanej publikacji Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przed-
szkolnym, WSiP, Warszawa 1991.
61 Jest to zakres tradycyjnie realizowany w wychowaniu przedszkolnym. H. Mystkowska w publikacji Właściwości mowy dziecka sze-
ścio-, siedmioletniego (PZWS, Warszawa 1970, s. 189–206) proponuje następujące kierunki wspierania dzieci w rozwoju mowy:
a) praca nad dźwiękową formą wypowiedzi, b) kształtowanie poprawnych konstrukcji składniowych, c) wzbogacanie i utrwalanie
słownictwa. Natomiast w publikacjach późniejszych (Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym, PZWS, Warszawa
1972, s. 17 i w następnych wydaniach) wyznacza takie cele kształcenia: a) rozwijanie mowy komunikatywnej, a więc w swej istocie
– społecznej mowy, b) rozwijanie mowy jako czynności umysłowej związanej z całokształtem procesów intelektualnych, c) budzenie
i rozwijanie przywiązania do języka ojczystego, d) kształtowanie doznań estetycznych, budzenie wrażliwości na piękno i poprawność
mowy, d) przygotowanie dziecka do nauki w szkole. 



– osiągnięcia takiego poziomu rozwoju mowy, który umożliwi dzieciom uczestniczenie
w edukacji organizowanej na sposób szkolny, w tym także w zakresie dbałości o kom-
petencje, które są potrzebne do opanowania umiejętności czytania i pisania.

Wymienione zakresy wspomagania rozwoju mowy trzeba realizować łącznie – w trakcie
specjalnie organizowanych zajęć i w codziennych sytuacjach.

Omówienie uwarunkowań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych każde-
go z wymienionych zakresów nie jest możliwe w dokumencie, jakim jest program. Ponadto
nauczycielki przedszkola i nauczania początkowego w trakcie swych studiów poznały tę
problematykę. Jeżeli zechcą, mogą sięgnąć do odpowiednich publikacji. Dla ułatwienia
w przypisie podajemy notki bibliograficzne książek, w których można znaleźć potrzebne in-
formacje62. 

Ważny jest jednak problem, który trzeba koniecznie omówić przed przedstawieniem
szczegółowych treści programowych – konieczność podjęcia działań korygujących zabu-
rzenia rozwoju mowy sześciolatków. Efekty takich działań zależą bowiem w dużej mierze
od tego, jak wcześnie się je podejmuje.

Jeżeli sześciolatki wcześniej uczęszczały do przedszkola, to zapewne nauczycielki za-
dbały już o opiekę logopedyczną dla każdego dziecka, u którego dostrzegły zaburzenia
w rozwoju mowy. Są jednak sześciolatki, które nie uczęszczały do przedszkola. Wśród
nich jest zwykle sporo osób wymagających specjalistycznej opieki logopedycznej. Dla
prawidłowego rozwoju mowy nie wystarczy im zakres oraz intensywność ćwiczeń na za-
jęciach organizowanych dla wszystkich dzieci. Im wcześniej zapewni się im specjalistycz-
ną pomoc, tym lepiej będzie przebiegał rozwój umysłowy tych dzieci oraz ich dalsza
edukacja. 

Warto więc przypomnieć, chociaż w największym skrócie, na jakim poziomie rozwoju
mowy są dzieci na początku pobytu w grupie sześciolatków. Ponieważ we wrześniu w każ-
dej grupie jest zwykle sporo dzieci młodszych, podajemy charakterystykę stanu rozwoju
mowy pięciolatków.63

Piąty i szósty rok życia dziecka to czas doskonalenia wymowy. Większość dzieci poprawnie
wymawia już głoskę „r” oraz „sz”, „ż”, „cz”, „dz”. Na dodatek niektóre dzieci artykułują hiper-
poprawnie. Dotyczy to m.in. tych, które wcześniej wymawiały „l” w miejsce głoski „r”. Kiedy
ustąpiły kłopoty z wymawianiem „r”, dzieci wstawiają tę głoskę w miejsce „l”, jeżeli w wyrazie
występują obie głoski. Na przykład mówią „rustro” zamiast „lustro” albo „krór” zamiast „król”.
Ten sposób wymawiania ustępuje samoistnie po kilku tygodniach. 

Wypowiedzi pięciolatków i sześciolatków przyjmują formę wielozdaniową. Dzięki te-
mu dzieci chętnie opowiadają o przebiegu wydarzeń, relacjonują film lub przewidują to,
co może się wydarzyć. W dłuższych wypowiedziach uwzględniają nie tylko kolejność
wydarzeń, lecz także związki przyczynowo-skutkowe. Potrafią opisywać obiekty, podając
ich najważniejsze cechy, możliwości zastosowania i przynależność. Pięciolatki i sześcio-
latki mają już spore wyczucie gramatyczne i umieją same poprawić swoją wypowiedź,
a także chętnie poprawiają wypowiedzi innych, na przykład młodszych dzieci. 
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62 Wiedzę o wspomaganiu rozwoju mowy dzieci w warunkach przedszkola można znaleźć w następujących publikacjach:
– H. Mystkowska: Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1991, a także Kształcenie ko-

munikatywnej mowy dziecka, w: Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. Poradnik metodyczny, red. I. Dudzińska, WSiP,
Warszawa 1983;

– E. Sachajska: Uczymy poprawnej wymowy. Metodyka postępowania ortofonicznego z dziećmi w wieku przedszkolnym, WSiP, War-
szawa 1992;

– G. Demel: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1978 (i wydania późniejsze).
63 Podstawą są ustalenia zawarte w publikacji D. Emiluta-Rozya: Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym,
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicznej i Pedagogicznej MEN, Warszawa 1994.



Znając te wysokie kompetencje językowe dzieci, dorośli łatwo mogą zauważyć, które
z nich mają kłopoty z werbalnym komunikowaniem się. Wystarczy patrzeć i słuchać tego,
co i jak dzieci mówią. O wadliwej wymowie64 można wnioskować wówczas, gdy dziecko
mówi65:

– zbyt cicho, aby zrozumieć, co ma do powiedzenia;
– tak niewyraźnie, że trudno zorientować się, o czym mówi;
– nieprzyjemnie wokalnie: dotyczy to tonu głosu i wypowiadanych dźwięków;
– posługując się zniekształconymi dźwiękami;
– nieprzyjemnie zmieniając rytm i akcent;
– tak jak dziecko o wiele młodsze i w sposób wskazujący na zwolnione tempo rozwoju

umysłowego. 
Jeżeli w mowie dziecka występują nieprawidłowości tego typu, to trzeba koniecznie zwró-

cić się do specjalisty – logopedy. Może to być sygnał poważniejszych zaburzeń w rozwoju
mowy dziecka, a fachowa opieka logopedyczna zapewne poprawi sytuację. 

Trzeba także pamiętać, że niektóre zaburzenia mowy u dzieci mają charakter izolowa-
ny, ale wiele z nich wiąże się z innymi jeszcze zaburzeniami rozwojowymi. Najczęściej z za-
burzeniami mowy współwystępują: zaburzenia funkcji słuchowych, zaburzenia funkcji ki-
nestetyczno-ruchowych, opóźnienia w rozwoju umysłowym, zaburzenia emocjonalne66.
Trzeba o tym pamiętać przy ustalaniu przyczyn zaburzeń rozwoju mowy i projektowaniu
działań naprawczych, gdyż korekta zaburzeń musi wówczas obejmować szerszy zakres funk-
cjonowania dziecka. 

Za pomocą słuchu dziecko uczy się mowy od otoczenia, kontroluje własną fonację i ar-
tykulację. Dlatego, jeżeli dziecko nie słyszy lub słyszy słabo, mowa rozwija się z opóźnie-
niem lub rozwija się wadliwie. Określenie „dziecko nie słyszy” dotyczy sytuacji, gdy ostrość
słuchu nie jest wystarczająca do słyszenia mowy. 

Jeżeli uszkodzenie słuchu jest znaczne, dorośli dostrzegają to stosunkowo szybko, bo
dziecko nie reaguje na słowa. Dzieci wybitnie bystre potrafią jednak zachowywać się tak,
jakby słyszały. Znakomicie korzystają z komunikatów niewerbalnych, gestów, mimiki, układu
ciała mówiącego i domyślają się, o co chodzi. Podobnie funkcjonują dzieci z lżejszymi za-
burzeniami słuchu. Dlatego warto skontrolować słuch dziecka, jeżeli jego zachowanie bu-
dzi nawet niewielki niepokój. Dobrze dobrany aparat słuchowy zmieni sytuację dziecka
i sprawi, że będzie funkcjonować znakomicie.

Nieprawidłowy rozwój mowy może współwystępować z zaburzeniami rozwoju ru-
chowego67. Chodzi tu o zaburzenia motoryki artykulacyjnej. Bywa bowiem tak, że słaba
sprawność artykulacyjna i zaburzenia koordynacji (kinestetycznej) sprawiają, że dziecko
ma kłopoty z wykonaniem ruchu potrzebnego do wypowiedzenia głoski. Budowa aparatu
artykulacyjnego może być prawidłowa i dziecko może dobrze słyszeć. 

Przyczyną zaburzeń mowy – zacinania się, a nawet jąkania – może być brutalne
przestawienie dziecka leworęcznego na posługiwanie się prawą ręką, jeżeli się to
dzieje w okresie intensywnego rozwoju mowy. Ponadto zaburzenia mowy występują
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64 O wadach (defektach) wymowy mówimy wówczas, gdy odbiega ona od normy fonetycznej ogólnie przyjętej w danym języku.
Por. G. Demel: Minimum logopedyczne dla nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1978, s. 32.
65 Więcej informacji podaje G. Demel w cytowanej wcześniej publikacji, B. Sawa (Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa
1990), T. Zaleski (Opóźniony rozwój mowy, PZWL, Warszawa 1992) i inni.
66 Więcej informacji podaje. H. Spionek: Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa 1973,
s. 169–179.
67 Na problem ten zwraca także uwagę E.H. Lenneberg: Język w kontekście rozwoju i dojrzewania, w: Badania nad rozwojem
języka dziecka, red. G.W. Shugar i M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980.



częściej u dzieci charakteryzujących się nieustaloną lateralizacją lub konfliktem domina-
cji (oko – ręka)68.

Zaburzenia mowy występują częściej u dzieci o wolniejszym rozwoju umysłowym,
zwłaszcza intelektualnym. Jeżeli jednak dzieci te zostaną objęte fachowo prowadzonym
wspomaganiem rozwoju umysłowego, to potrafią dogonić rówieśników w kompetencjach
intelektualnych i językowych. 

Nauczycielki przedszkola nieźle orientują się w podstawowych zagadnieniach dotyczą-
cych zaburzeń rozwoju mowy. Jest to zasługa studiów pedagogicznych przygotowujących
do pracy z dziećmi. Gdy zachodzi potrzeba, korzystają także z odpowiedniej literatury.
Dla ułatwienia w przypisie podajemy notki bibliograficzne publikacji, w których znajdują się
potrzebne informacje69. 

Konieczna jest stała i systematyczna współpraca z logopedą. Zaburzenia mowy są bo-
wiem u sześciolatków częste i obejmują różne odchylenia od normy, poczynając od
drobnych nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek aż po ciężkie wady.
Utrudniają one kontakt z otoczeniem i powodują złe przystosowanie dziecka do życia
społecznego. Szósty rok życia to „ostatni dzwonek” na podjęcie działań naprawczych
dla dzieci z zaburzeniami mowy. Ważna jest tu systematyczna praca z dzieckiem. Stąd
konieczność współpracy nauczycielki z logopedą opiekującym się danym dzieckiem
i dobry kontakt z jego rodzicami. 

Realizując treści zawarte w tym obszarze wychowania, trzeba respektować następującą
regułę – ćwiczenia usprawniające narządy mowy prowadzi się z całą grupą, a dla dzieci,
którym taka porcja ćwiczeń nie wystarcza, trzeba organizować dodatkowe zajęcia i pod-
czas nich realizować specjalistyczne ćwiczenia korekcyjne, oczywiście w porozumieniu
z logopedą.

4.7.2. Jakie treści kształcenia trzeba realizować, wspomagając dzieci 
w rozwoju mowy i w kształtowaniu ich kultury językowej? 
Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami metodycznymi

• Rozwijanie wymowy dziecka: ćwiczenia oddechowe i wdrażanie do wyrazistego mówienia.

Przykłady ćwiczeń oddechowych:
– dmuchanie na zawieszone na nitce (cienkim sznureczku, wąskiej wstążce) bombki, kul-

ki z papieru, kwiatki z bibuły oraz na umieszczone na cienkim patyczku (lub drucie) wia-
traczki z bibuły; 
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68 Więcej informacji podaje G. Demel: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1978, s. 30. Wskazuje
na to także R. Zazzo, omawiając problemy dominacji stronnej (lateralizacji) w książce: Metody psychologicznego badania dziecka,
red. R. Zazzo, PZWL, Warszawa 1974.
69 Charakterystyka zaburzeń rozwoju mowy i wad wymowy dzieci (wraz z informacjami o działaniach naprawczych) znajduje się
w następujących publikacjach:
– G. Demel: Minimum logopedyczne dla nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1978;
– E. Sachajska: Uczymy poprawnej wymowy. Metodyka..., WSiP, Warszawa 1992;
– B. Sawa: Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990;
– T. Zaleski: Opóźniony rozwój mowy, PZWL, Warszawa 1992;
– D. Emiluta-Rozya: Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicz-

no–Pedagogicznej, Warszawa 1994;
– M. Bogdanowicz: Dziecko ryzyka dysleksji – co to takiego? „Scholasticus” 1993, nr 2 oraz Skala ryzyka dysleksji (SRD) w profilak-

tyce specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, „Scholasticus” 1995, nr 1;
– H. Rodak: Terapia dziecka z wadą wymowy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994; 
– M. Młynarska, T. Smereka: Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, WSiP, Warszawa 2000.



– zdmuchiwanie z dłoni (z powierzchni gładkiej, chropowatej, suchej, mokrej) kulek z bi-
buły, kłaczków waty itp.;

– wydmuchiwanie nosa (drożność dziurki prawej i lewej), dmuchanie przez słomkę na ko-
stkę lodu – robienie dziurki (ciepły wydech);

– dmuchanie na powierzchnię wody w misce (na talerzu) ustami, przez słomkę – falowa-
nie wody, a także dmuchanie przez słomkę na napój w butelce (w kubku), „burzenie się”
płynu;

– zabawa i gry: a) dmuchanie na stateczki pływające w misce (na talerzu) i zawody „Któ-
ry z nich pierwszy dopłynie do portu”, zabawa „Bitwa morska”, b) gry planszowe,
np. zdmuchiwanie z jednego pola na drugie kuleczki z waty (bibułki);

– szybki i głęboki wdech przez nos, długi i wolny wydech przez usta;
– prawidłowe oddychanie wspomagane ruchami rąk, np. wdech – szybkie wznoszenie rąk,

wydech – powolne opuszczanie rąk;
– zmiana siły głosu, np. dmuchanie w gwizdek, „gra” na okarynie, piszczałce lub trąbce

(przestrzeganie zasad higieny);
– regulowanie wdechu (szybki, krótki) i wydechu (długi i powolny) przy wymawianiu wyra-

zów, krótkich zdań, a także wyliczanek, rymowanek i fragmentów wierszyków.

• Rozwijanie wymowy dziecka: ćwiczenia foniacyjne i wdrażanie do wyrazistego mówienia.

Przykłady ćwiczeń foniacyjnych:
– rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia: klaksony samochodów, wycie sy-

ren, szum wiatru, padanie deszczu, szum fal itp.;
– naśladowanie dźwięków za pomocą wyrazów dźwiękonaśladowczych (aa, uu, ee, szuu,

brr, prr, uff), odgłosów zwierząt (muu, ko, ko, ko, kukuryku, kwa, kwa, hau, hau, miau,
miau itp.);

– zmiana natężenia siły głosu: od wyraźnego szeptu do głośnego wymawiania wyrazów,
zdań, rymowanek, wyliczanek, fragmentów wierszyków;

– wyraziste mówienie (oddech, siła głosu, tempo, poprawne wybrzmiewanie słów, modu-
lacja głosu).

• Rozwijanie wymowy dziecka: ćwiczenia artykulacyjne. 

Przykłady ćwiczeń:
– pokazywanie zębów: w uśmiechu, „szczerzenie kłów”, ziewanie;
– usprawnianie języka: kląskanie, mlaskanie, wysuwanie języka przy otwartych

ustach, oblizywanie warg, dotykanie czubkiem języka kącików ust, robienie „rulo-
nika” z języka;

– ćwiczenie mięśni twarzy: robienie min, np. wydymanie policzków – lewego, prawego, do
kolegów, do lusterka;

– mówienie przy wąsko i szeroko rozwartych wargach, wymawianie samogłosek: 
e–o, wyrazów typu: kot, ul;

– naśladowanie dźwięków, wydawanie odgłosów dźwiękonaśladowczych, np. zwierząt
kwa, kwa, kwa, ko, ko, ko, kukuryku, miau, miau, hau, hau i innych: uff, prr, ej, ach, ha, aa,
ee, uu, szu, szu, chlap, chlap;

– ćwiczenia na głoskach: poprawna artykulacja samogłosek i grup spółgłoskowych,
np. dźwięczne – bezdźwięczne (b–p, d–t, w–f, z–s); twarde – miękkie (c–ć, n–ń, s–ś,
z–ź); przedniojęzykowe – tylnojęzykowe (t–k, d–g).
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• Rozwijanie słuchu fonematycznego (fonemowego) i wdrażanie do wyraźnego mówienia.

Przykłady ćwiczeń:
– analiza i synteza słuchowa: a) wyodrębnianie zdań z potoku mowy, w zdaniach – słów,

b) podział słów na sylaby, c) wyodrębnianie w słowach głosek, d) podział głosek na sa-
mogłoski i spółgłoski;

– rozpoznawanie dźwięków dochodzących z ulicy, z kuchni przedszkolnej, sąsiedniej sali
zajęć, nagranych na kasetę (płytę), określanie kierunku, z którego dobiegają;

– słuchanie opowiadania (czytania) nauczycielki; melodia głosu; wybrzmiewanie wyra-
zów; wyodrębnianie zdań.

• Kształtowanie umiejętności słuchania innych i mówienia tak, aby inni rozumieli. Intereso-
wanie się tym, o czym mówi dana osoba. Skupianie uwagi na osobie mówiącej i uważne
słuchanie. Mówienie z troską o to, by być zrozumianym.

1. Uważne słuchanie wypowiedzi nauczycielki i rówieśników: 
– wyrażanie zainteresowania tym, o czym mówi inna osoba i nieprzerywanie wypo-

wiedzi;
– utrzymywanie kontaktu słuchowego i wzrokowego z osobą mówiącą;
– próba włączenia się do wypowiedzi: zgadzanie się lub nie z osobą mówiącą, własna

wersja wypowiedzi.
2. Słuchanie bezpośrednich komunikatów i informacji:

– wysłuchanie i zapamiętanie informacji;
– prośba o powtórzenie, jeżeli nie wszystko było jasne;
– wykonywanie zadań zgodnie z poleceniem.

3. Komunikowanie swoich myśli, przeżyć, życzeń i potrzeb nauczycielce i rówieśnikom:
– wyrażanie swoich spostrzeżeń i odczuć podczas zabaw, spacerów i zajęć;
– dzielenie się swoimi przemyśleniami z rówieśnikami i nauczycielką.

4. Uczestnictwo w rozmowach:
– kultura słuchania i nieprzeszkadzanie sobie nawzajem;
– włączenie się do rozmowy, kontynuowanie podjętego tematu i przedstawienie wła-

snego zdania;
– stosowanie form grzecznościowych w rozmowie;
– zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

• Troska o wzbogacenie słownictwa dzieci, a także wdrażanie do poprawnych wypowie-
dzi pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym.

1. Rozwijanie zasobu słownikowego:
– poznawanie nowych słów i ich znaczeń, prowadzenie słowniczka „obrazkowo-

-wyrazowego”, używanie nowo poznanych słów;
– omawianie obrazków i historyjek obrazkowych: a) układanie zdań, b) wyodrębnianie

wyrazów (określających nazwy, cechy i czynności), c) kształtowanie umiejętności
stawiania pytań: kto? (tata, mama, dziecko), co? (kot, książka, słońce), 
jaki? (mądry), jaka? (kochana), jakie? (małe), co robi? (pracuje, czyta, śpi);

– nadawanie nazwy ogólnej nazwom szczegółowym: jabłka, śliwki, banany – owo-
ce; marchew, kapusta, pomidory – warzywa; lalki, piłki, misie, klocki – zabawki;
szafa, stolik, tapczan, fotel – meble itp.;
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– poznawanie i stosowanie wyrazów bliskoznacznych: wiatr, wichura, huragan;
deszcz, ulewa i o znaczeniu przeciwnym: długi – krótki; wesoły – smutny; dobry
– zły itp.

2. Stosowanie form wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i składnio-
wym:
– poprawne formy fleksyjne w mowie potocznej (przypadek, liczba, rodzaj, forma oso-

bowa);
– poprawne konstrukcje składniowe w mowie potocznej (zdania pojedyncze, rozwija-

nie zdań pojedynczych, szyk wyrazów w zdaniu itp.).

• Wdrażanie do słuchania w skupieniu czytanych lub opowiadanych baśni, powiastek i opo-
wiadań, a potem wypowiadanie się na podany temat.

Wprowadzenie do programu codziennych zajęć dzieci (o stałej porze) co najmniej 
20-minutowych seansów słuchania w skupieniu baśni, opowiadań i powiastek czytanych
przez nauczycielkę. Swobodne wypowiadanie się dzieci, zapamiętywanie pięknych i czytel-
nych wyrażeń i zwrotów, a potem używanie ich na co dzień.

• Wdrażanie dzieci do pamięciowego opanowania wierszy, a potem pięknego ich przedsta-
wiania z właściwą modulacją głosu i stosowną pantomimą.

Im więcej wierszyków dzieci opanują, tym lepiej. Jest to bowiem świetny sposób rozwija-
nia pamięci, a także kształtowania kultury językowej dzieci. Ucząc się na pamięć wierszy,
wdrażają się do uważnego słuchania oraz mówienia z troską o wyrazistość i piękno wypowia-
danych kwestii. Dlatego trzeba dążyć do tego, aby dzieci w każdym miesiącu nauczyły się co
najmniej jednego wiersza z repertuaru dziecięcego. W praktyce sprawdza się następujący spo-
sób uczenia wierszyków na pamięć:

– dzieci siadają na krzesełkach ustawionych w kręgu, obok są misie (lalki, pajacyki, po jed-
nej zabawce dla każdego dziecka);

– nauczycielka recytuje wiersz, ilustrując wypowiadane frazy mimiką, gestami i ruchem
ciała;

– dzieci wspólnie z nauczycielką decydują, że warto nauczyć misie (lalki, pajacyki) tak
pięknego wierszyka;

– każde dziecko sadza na swych kolanach misia (lalkę lub pajacyka), uczy go w następu-
jący sposób: a) nauczycielka wolno wypowiada strofę (lub jej logiczny fragment, jeżeli
strofa jest dłuższa), dzieci mówią razem z nią wprost do np. lewego uszka misia, b) po-
wtarzają, mówiąc do prawego uszka, potem powtarzają jeszcze kilka razy, patrząc misio-
wi w oczy i sprawdzając, czy miś zapamiętał, c) w podobny sposób uczą misia następ-
nych fragmentów wiersza. 

Tak zorganizowana nauka wiersza jest skuteczna, a wielokrotne powtarzanie nie jest
nudne. Kiedy dzieci już opanują wiersz, trzeba spróbować zastanowić się wspólnie, co
znaczą nowe słowa. Dzieci mają także spróbować używać nowych słów w codziennych
sytuacjach. 
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4.7.3. Jakie kompetencje powinno mieć dziecko zaczynające naukę
w pierwszej klasie w zakresie uważnego słuchania innych i takiego
mówienia, aby inni rozumieli jego intencje?

Poziom rozwoju mowy jest jednym z istotnych składników dojrzałości szkolnej siedmio-
letniego dziecka, zwłaszcza w zakresie nauki czytania i pisania. Uważne słuchanie innych,
przyjmowanie informacji słownych i wykonywanie zadań zgodnie z poleceniem, a także
umiejętność komunikowania się (dobór słów, poprawność fleksyjna i składniowa) to umie-
jętności niezbędne do pełnienia roli ucznia. Dlatego dziecko podejmujące naukę
w pierwszej klasie powinno:

a) słuchać uważnie i reagować na polecenia nauczycielki, a także umieć je wykonać
zgodnie z podaną instrukcją;

b) obdarzać uwagą rówieśników i dorosłych, słuchać ich wypowiedzi: zachowywać
kontakt wzrokowy i słuchowy z osobą mówiącą i chcieć zrozumieć, co ona chce
przekazać; 

c) komunikować rówieśnikom i dorosłym swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia itp.;
d) poprawnie i wyraziście artykułować głoski, sylaby, wyrazy i zdania; 
e) wyrażać myśli w poprawnie rozwiniętej i uporządkowanej formie; 
f) uczestniczyć w rozmowie i przestrzegać elementarnych zasad kultury słuchania

i mówienia: 
– rozmawiać na temat, dostosowywać ton głosu i nie mówić zbyt głośno;
– nie osaczać współrozmówcy i nie lekceważyć pozostałych uczestników rozmowy;
– gestykulować z umiarem, mówić krótko i w sposób interesujący, zwracać się bez-

pośrednio do osoby, z którą się rozmawia, a także do innych, jeżeli są zaintereso-
wani rozmową;

– zadawać pytania w jasny sposób i odpowiadać na pytania innych osób.
Osiągnięcie tak wysokich kompetencji będzie możliwe wówczas, gdy wszyscy dorośli

będą troszczyli się każdego dnia o rozwój mowy sześciolatków. Potrzebna jest tu także
współpraca z rodzicami, których trzeba przekonać do tego, aby w domu: 

a) wypowiadali polecenia spokojnym tonem, nie krzycząc;
b) możliwie często rozmawiali z dzieckiem o tym, co jest ważne;
c) w skupieniu słuchali tego, co dziecko mówi;
d) skłaniali dziecko do wypowiadania się o tym, co widziało na ekranie telewizyjnym;
e) czytali dziecku głośno każdego dnia co najmniej przez 20 minut;
f) opowiadali dziecku bajki, nie tylko na dobranoc;
g) nie zaniedbywali ćwiczeń (jeśli zostały zalecone przez logopedę). 
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70 Szczegółowe informacje podają: M. Mystkowska (Uczymy się czytać w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1979), I. Dudzińska (Dziec-
ko sześcioletnie uczy się czytać, WSiP, Warszawa 1981), M. Cackowska (Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, WSiP,
Warszawa 1984), A. Brzezińska i M. Burtowy (Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Wybrane zagadnienia z teorii
i metodyki wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1985, część III), K. Kamińska (Na-
uka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1999) i inni.
71 Problem ten wyjaśnia M. Dmochowska w znanych publikacjach: Droga dziecka do nauki pisania. Analiza procesu odwzoro-
wywania graficznego (PZWS, Warszawa 1971), Zanim dziecko zacznie pisać (WSiP, Warszawa 1976), a także M. Cackowska: Na-
uka czytania i pisania w klasach przedszkolnych (WSiP, Warszawa 1984), T. Wróbel: Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym
(WSiP, Warszawa 1979). 
72 Nie oznacza to jednak, że namawiamy dorosłych do tego, aby zmuszali – na przykład pięciolatka – do nauki czytania, jeżeli dziec-
ko samo tego nie chce. Wszystko zależy tu od dziecięcych zainteresowań. Jeżeli dziecko żywo interesuje się czytaniem, zapewne
może się tego nauczyć. Tak się bowiem składa, że dzieci zwykle interesują się tym, co jest na ich miarę, na ich możliwości poznawcze
i wykonawcze. Trzeba się cieszyć, jeżeli dziecko garnie się do czytania i pomagać mu w opanowaniu tej trudnej sztuki. Im wcześniej
nauczy się czytać, tym lepiej dla rozwoju intelektualnego dziecka i odnoszenia sukcesów w nauce szkolnej.
73 W literaturze pedagogicznej można znaleźć wiele definicji procesu czytania. Ważniejsze z nich prezentuje A. Brzezińska (Proble-
my elementarnej nauki czytania i przygotowania do pisania na poziomie wychowania przedszkolnego, w: A. Brzezińska, M. Burtowy:
Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985) i stwierdza (s. 103): „Czyta-
nie jest zatem procesem wymagającym współdziałania szeregu właściwości człowieka: współdziałania analizatorów (wzrokowego,
słuchowego, kinestetycznego), sprawnego przebiegu wielu procesów myślowych odpowiedzialnych za prawidłową analizę i syntezę
informacji, ich przetworzenie, skojarzenie z posiadanym doświadczeniem. Zatem kształtowanie umiejętności czytania polega na
kształtowaniu szeregu umiejętności cząstkowych, jak np. rozpoznawania znaków, jakimi są litery, umiejętności kojarzenia obrazu gra-
ficznego z jego odpowiednikiem dźwiękowym, umiejętności rozumienia znaczenia słowa w zależności od kontekstu, w jakim się
pojawia itd.”.

4. 8. Wspomaganie rozwoju umysłowego: przygotowanie do nauki
czytania i pisania 

4.8.1. Krótko o tym, jak dzieci uczą się w szkole czytania i pisania. 
Jak nauczycielki mogą realizować treści zawarte w tej części programu,
nawet wówczas, gdy wybrały inną koncepcję kształtowania 
umiejętności czytania?

Naukę czytania zaczyna się już na zajęciach z sześciolatkami w przedszkolu i kla-
sie zerowej70. Natomiast do nauki pisania sześciolatki tylko się przygotowują. Powo-
dem rozdzielenia nauki czytania i pisania jest specyfika kształtowania się sprawności
manualnej71. W klasie pierwszej mali uczniowie opanowują te umiejętności, systema-
tycznie łącząc naukę czytania z nauką pisania. 

Bywa, że dzieci garną się do nauki czytania jeszcze wcześniej, w piątym, a nawet
w czwartym roku życia. Są żywo zainteresowane książeczkami, napisami na szyldach i re-
klamach. Proszą dorosłych o to, aby nazywali wskazywane litery i same próbują je skła-
dać tak, aby odczytać wyrazy – litera po literze. Takie wczesne zainteresowanie nauką
czytania świadczy o znakomitych możliwościach umysłowych dziecka. Co więcej,
z chwilą opanowania umiejętności czytania rozszerza się zakres dostępnych informacji,
a to stanowi ważny czynnik rozwijający dziecięcy intelekt72.

Kształtowanie umiejętności czytania i pisania zajmuje centralne miejsce w pierwszym roku
nauki szkolnej. Chodzi bowiem o to, aby mali uczniowie jak najprędzej mogli korzystać z infor-
macji znajdujących się w ich podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, a także zapisywać (kodować)
podawane wiadomości. Warto więc przyjrzeć się temu, na czym polega nauka czytania
w szkole i w jaki sposób uczy się małych uczniów tych niebywale ważnych umiejętności. Moż-
na będzie wówczas lepiej przygotować sześciolatki do szkoły i zaoszczędzić im nadmiernych
trudności, a także upokorzeń i cierpień, które się z tym wiążą. 

Najogólniej czytanie73 to dekodowanie informacji, czyli rozpoznawanie oraz identy-
fikowanie symboli (drukowanych lub pisanych), pisanie zaś to kodowanie ich za pomo-



cą takich samych symboli. Naukę czytania i pisania nauczyciele organizują zgodnie
z zaleceniami metod analitycznych i syntetycznych74. Uznano bowiem, że jest to spo-
sób stosunkowo łatwy dla dzieci. Takich metod jest wiele, ale wszystkie respektują na-
stępujący schemat postępowania:

– dziecko widzi obrazek, a pod nim podpis: na przykład na obrazku jest przedstawiony
kot, a pod nim podpis „To kot Ali”;

– zdanie to trzeba podzielić na wyrazy (pierwszy poziom analizy) i wyodrębnić wyraz,
w którym występuje nowa literka, oczywiście przy pomocy dorosłego;

– tym wyrazem jest „kot” i trzeba w nim wyodrębnić głoski (fonemy) – jest to drugi po-
ziom analizy75: dziecko określa, co słyszy na początku wyrazu (głoska w nagłosie), co
słyszy na końcu wyrazu (głoska w wygłosie) i co słyszy w środku wyrazu (głoska
w śródgłosie);

– teraz powinno skupić się na wyodrębnionej nowej głosce (fonemie) i literze, za której
pomocą można ją oznaczyć (kodować): w tym przypadku jest to „k”;

– dziecko poznaje kształt nowej literki i pisze ją palcem w powietrzu, na ławce (lub na
zaparowanej szybie, w rozsypanej kaszy), ołówkiem (lub długopisem) na papierze, po
wykropkowanym śladzie i wreszcie w linijkach zeszytu;

– w trakcie poznawania kształtu nowej litery następuje silne skojarzenie brzmienia głoski
z kształtem jej znaku (literą);

– gdy dziecko już umie odwzorować kształt nowej litery i łączy ją z właściwą głoską, roz-
poczyna się synteza: zbitkę głoska–literka włącza się w wyraz, wyraz w zdanie i dalej,
na przykład, w powiastkę.

Z takiego sposobu kształtowania umiejętności czytania i pisania wynika, że mały uczeń
nie będzie miał większych kłopotów, jeżeli: a) rozumie sens kodowania i dekodowania (wy-
maga to sprawnego rozumowania, bogatego słownictwa i wysokiej już wprawy w komuni-
kowaniu się za pomocą słów), b) potrafi usłyszeć pojedyncze głoski w wypowiadanych
wyrazach (ma dobrze rozwinięty słuch fonematyczny, zwany także fonemowym), c) umie
dostrzec, jaki kształt ma poznawana litera, i umie go zapamiętać (jest to możliwe dzięki
odpowiednio wysokiemu poziomowi analizy i syntezy wzrokowej, a także dobrze rozwinię-
tej pamięci wzrokowej), d) jest w stanie odtworzyć literę, nie pomijając ani jednego
szczegółu (konieczna jest tu duża sprawność rąk i koordynacja wzrokowo-ruchowa).

Ważne jest także, aby dziecko pięknie mówiło i poprawnie artykułowało głoski.
Dlatego nie wolno zaniedbać ćwiczeń wskazanych przez logopedę, jeżeli dziecko ma
zaburzenia mowy. Trzeba bowiem skorygować ewentualne zaburzenia rozwoju mowy,
zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole. Okazuje się, że źle wpływają one na naukę
czytania i pisania. Dzieci bowiem czytają i piszą tak, jak mówią. Troskę o rozwój mowy
sześciolatków i konieczność podejmowania działań korygujących zaburzenia rozwoju
mowy omówiliśmy w poprzednim obszarze wychowania.

Większość sześciolatków chce nauczyć się czytać i chętnie uczestniczy w zajęciach,
których celem jest opanowanie tej umiejętności. Jest co najmniej kilka koncepcji nauki
czytania i nauczycielka może wybrać jedną z nich76. Nawet krótkie ich przedstawienie
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74 Metody analityczno-syntetyczne są zalecane w nauce czytania i pisania języków, w których zapis literowy odpowiada wypo-
wiadanym głoskom (fonemom): jedna głoska – jedna litera. W języku polskim odstępstwem są na przykład dwuznaki (sz, cz, ch)
i spółgłoski miękkie (na przykład ś, ć, ź).
75 Ważne jest, aby artykułować czyste głoski (fonemy), a więc „k”, a nie „ka”, „t”, a nie „ty” lub „te”, „c”, a nie „ce” itd. Musi się
o to starać dziecko i dorosły, który pomaga w nauce czytania.
76 Są one przedstawione w cytowanej już książce K. Kamińskiej: Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warsza-
wa 1999.



nie jest wskazane, gdyż oznacza to silną sugestię, że opisane koncepcje są lepsze od po-
zostałych, a tego nie chcemy czynić.

O skuteczności wybranej koncepcji nauki czytania w dużym stopniu decyduje to,
czy nauczycielka ją dobrze opanowała, czy ma do dyspozycji odpowiednie środki dy-
daktyczne (klocki z nadrukowanymi literkami, plansze, obrazki i pasujące do nich pod-
pisy, książeczki dla dzieci itp.) i czy potrafi dostosować proces nauki czytania do rze-
czywistych możliwości sześciolatków, a potem skutecznie kierować procesem uczenia
się. Dlatego przy niskich kompetencjach nauczycielki nawet najpiękniej opracowana
koncepcja może okazać się mało skuteczna. I odwrotnie – utalentowana nauczycielka
będzie miała znakomite efekty, chociaż stosowana przez nią metoda pozostawia wie-
le do życzenia. 

Zdarza się też nader często, że babcia potrafi skutecznie nauczyć czytać swego pięcio-
letniego wnuka, chociaż nie zna ani jednej z koncepcji nauki czytania opisywanych w publi-
kacjach dla nauczycieli przedszkola.

Kierując się tymi argumentami, przyjmujemy, że treści kształcenia w zakresie Wspoma-
gania rozwoju umysłowego: przygotowania do nauki czytania i pisania można realizować
w następujący sposób:

– nauczycielka, która wybrała nasz program, ma obowiązek zrealizować wszystkie po-
dane hasła programowe (oznaczone kropką) podane w podrozdziale: Jakie treści
kształcenia należy realizować w pracy z dziećmi sześcioletnimi, aby przygotować je do
podjęcia nauki czytania i pisania? Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami
metodycznymi;

– może realizować kolejne hasła programowe (kierując się wskazówkami metodycz-
nymi) opracowanymi do każdego hasła, ale nie musi respektować tego, co jest
podane w komentarzach metodycznych opracowanych do każdego hasła, jeżeli
zamierza kształtować umiejętność czytania dzieci według wybranej przez siebie
koncepcji;

– niezależnie od tego, czy korzysta z komentarzy metodycznych, czy też realizuje
wskazówki metodyczne w wybranej przez siebie koncepcji, musi wykazać się ta-
ką efektywnością pracy z dziećmi, aby pod koniec czerwca miały one kompe-
tencje, które są przedstawione w podrozdziale: Jakie kompetencje powinno
mieć sześcioletnie dziecko podejmujące naukę w klasie pierwszej po zrealizowa-
niu obszaru wychowania, którego celem jest przygotowanie do nauki czytania
i pisania?

Najważniejsze jest bowiem takie przygotowanie przyszłych uczniów do szkoły, aby
potrafili z powodzeniem uczestniczyć w dalszym kształtowaniu umiejętności czytania
i pisania. 

Z powodu różnic indywidualnych w tempie rozwoju psychoruchowego oraz nieco ob-
niżonej podatności na uczenie się w każdej grupie sześciolatków będzie sporo dzieci (by-
wa, że jest ich troje, czworo, a nawet więcej), którym nie wystarczy udział w zajęciach or-
ganizowanych dla wszystkich dzieci. Potrzebują one dodatkowego wsparcia i specjalnych
ćwiczeń. Takie zajęcia wspomagające trzeba koniecznie zorganizować w przedszkolu lub
w szkole. Warto także zaangażować do współpracy rodziców każdego dziecka z tej gru-
py. Rodzice powinni: 

– interesować się postępami dziecka w nauce czytania i stwarzać mu sytuacje,
w których może popisać się tym, co już potrafi, powinni także chwalić je (nawet
przesadnie) za to, co już umie;

69



– orientować się w tym, jakie ćwiczenia nauczycielka organizowała i kontynuować je
w domu, gdyż zwiększy to zakres doświadczeń potrzebnych dziecku do kształtowania
wyższych kompetencji77;

– każdego dnia – przynajmniej przez pół godziny – czytać głośno dziecku: trudno
bowiem znaleźć coś lepszego dla rozwoju umysłowego i emocjonalnego dziecka,
nie mówiąc już o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych tak ważnych w szkolnej
edukacji.

Jeżeli dziecko funkcjonuje zdecydowanie gorzej od rówieśników, a ponadto nie po-
trafi ono korzystać z zajęć nastawionych na kształtowanie umiejętności czytania i przy-
gotowanie dzieci do nauki pisania, trzeba skorzystać z pomocy specjalistów z rejonowej
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwestie te są omówione w końcowej części
programu.

4.8.2. Jakie treści kształcenia należy realizować w pracy z dziećmi
sześcioletnimi, aby przygotować je do podjęcia nauki czytania i pisania?
Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami metodycznymi

• Wprowadzenie dzieci w świat kodowanych informacji: sens kodowania i użyteczność
umiejętności dekodowania. Różne rodzaje kodów (znaki drogowe, oznaczenia na towa-
rach, karty do gry, znaki orientacyjne, szyldy itd.), rozpoznawanie znaków umownych i pró-
by ich odczytywania.

1. Rozpoznawanie znaków umownych w przedszkolu i w otoczeniu przedszkola, ich pra-
widłowe „odczytywanie”:
– znaczki w łazience, w szatni (rozpoznawanie, do kogo należą), sposoby oznaczenia

sal w przedszkolu;
– oznaczenia niebezpiecznych urządzeń (np. gazowych, elektrycznych);
– rejestrowanie za pomocą znaczków zachowań dzieci i odczytywanie tych znaczeń;
– oznaczenia na środkach czystości, produktach żywnościowych i ich odczyty-

wanie;
– numery oznaczające domy, numery telefonów, numery rejestracyjne samochodów;
– oglądanie prognozy pogody: telewizyjna mapa pogody, prognoza pogody umiesz-

czona w gazecie; prowadzenie kalendarza pogody. 
2. Rozumienie i właściwe stosowanie symboli graficznych w grach planszowych: 

– konstruowanie gier-opowiadań: uzgadnianie reguł, kodowanie pułapek i premii,
rozgrywanie takich gier;

– oglądanie gotowych gier planszowych i próby odczytywania informacji znajdujących
się na planszach;

– oznaczenia występujące w loteryjkach, na kartach do dziecięcych gier, w układan-
kach itd. 

• Dobieranie podpisów do obrazków monotematycznych, kodowanie informacji za pomo-
cą słów, a słów za pomocą liter.
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77 Trzeba zaprosić rodziców na zajęcia, żeby zorientowali się, jak można efektywnie pracować z dzieckiem, a także wskazać im pu-
blikacje, w których znajdą potrzebne informacje i zestawy ćwiczeń.



� Oglądanie obrazków monotematycznych, ustalanie, co one przedstawiają, i dobieranie
podpisów, np. kot, dom, ul, lala, mak. Następnie, wymieszanie kartoników z podpisami,
rozpoznawanie ich i umieszczanie pod obrazkami.

� Umieszczanie napisów z nazwą przedmiotów: okno, parapet, firanka itd. 
� Rozpoznawanie zapisanych imion dzieci: Ela, Ola, Ala, Adam itd. 
Uwaga: Wyrazy są pisane drukowanymi literami – małymi i wielkimi.

• Wyrabianie spostrzegawczości wzrokowej: skupianie uwagi, organizowanie pola spostrze-
żeniowego w taki sposób, aby można było dużo zapamiętać. 

Propozycje sytuacji zadaniowych sprzyjających kształtowaniu spostrzegawczości, (do-
strzeganie logiki w układzie obiektów) i rozwijanie pamięci wzrokowej:

– co się zmieniło w sali (np. przewieszenie obrazków, przestawienie biurka);
– co ubyło lub przybyło w kąciku tematycznym (np. przemieszczenie zabawek na półce,

schowanie ulubionego misia);
– co się zmieniło na tablicy magnetycznej (np. przemieszczenie obrazków, dodanie lub

usunięcie obrazka);
– w jakiej kolejności należy ułożyć historyjkę obrazkową złożoną z dwóch,

trzech i więcej obrazków (co było najpierw, co się zdarzyło potem, co było na
końcu);

– porównywanie dwóch obrazków różniących się: jedną cechą (dwa podobne domki, ale
z jednego komina unosi się dym; dwa podobne kotki, tylko jeden z nich ma ogon unie-
siony do góry; podobni chłopcy, tylko jeden z nich ma rozwiązane sznurowadło w le-
wym bucie itp.), dwiema i więcej cechami.

• Wyodrębnianie części z całości i składanie całości z części. Kształtowanie koordy-
nacji wodzenia wzrokiem i ruchu ręki od lewej strony do prawej oraz z góry na
dół.

Przykłady ćwiczeń:
– składanie obrazków monotematycznych (przedmiot, roślina, zwierzę, człowiek) i sytu-

acyjnych (wydarzenia): dzieci oglądają obrazek, widzą, jak się go rozcina na części,
składają go w całość; 

– układanie puzzli według wzoru obrazka: kierowanie się kolorem, kształtem;
– rozcinanie pocztówek i ponowne składanie ich w całość ze stopniowaniem trudno-

ści: należy rozciąć pocztówkę na 4 części i złożyć, na 5 części i złożyć, na 6 części
i złożyć itd.;

– układanie ornamentów według wzoru w układzie: a) poziomym – od lewej strony do
prawej, b) pionowym – z góry na dół, c) wyodrębnianie powtarzających się elemen-
tów z zachowaniem ich kolejności, np. owoce, klocki, figury geometryczne, sylwetki
zwierząt;

– dobieranie obrazków i przedmiotów tak, aby pasowały do siebie: a) parami, na zasadzie
podobieństw i różnic, b) w kolekcje, ze względu na przeznaczenie, przynależność
i miejsce, w którym się znajdują.

• Wyrabianie wrażliwości słuchowej. Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia i ich na-
śladowanie. Odtwarzanie usłyszanego rytmu. Dostrzeganie zmiany natężenia oraz
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tonu głosu i naśladowanie. Mowa głośna, mówienie szeptem, mówienie do samego
siebie. 

1. Dostrzeganie, rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków z otoczenia, np.:
– odgłosy wydawane przez zwierzęta, pojazdy, sygnały specjalne (np. karetka pogoto-

wia), odgłosy przyrody (np. wiatr, deszcz, burza); określanie kierunku i odległości,
skąd dochodzą te odgłosy;

– instrumenty muzyczne, rozpoznawanie ich po dźwięku.
2. Naśladowanie dźwięków, np.:

– dosłowne odtwarzanie wyraźnych, naturalnych dźwięków (np. głosów zwierząt) oraz
tworzenie wyrazów dźwiękonaśladowczych (np. nazywanie szumu wiatru, dźwięku
toczących się kół, bicia dzwonów, tykania zegarów);

– określanie tonów wysokich i niskich, głośnych i cichych;
– operowanie własnym głosem: szept (wyrazisty i słyszalny), normalny głos w roz-

mowie, mówienie coraz głośniejsze (do krzyku włącznie), powolne ściszanie gło-
su;

– ochrona słuchu: słuchanie muzyki, hałas a zdrowie.
3. Odtwarzanie usłyszanego rytmu:

– wyklaskiwanie, wystukiwanie;
– na instrumentach perkusyjnych;
– układanie z klocków (znaczków, guzików) usłyszanych dźwięków;
– układanie według wzoru powtarzających się elementów (kontynuacja rytmu).

• Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej zgodnie
z zasadą czystości fonetycznej „Jak się mówi, tak się czyta i pisze”. Wyodrębnianie i ukła-
danie zdań. Podział zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, sylab na głoski. Wyodrębnianie sa-
mogłosek. Układanie modeli dźwiękowej struktury wyrazów. 

1. Omawianie obrazków. Układanie w formie zdań podpisów do obrazków. Kształtowanie
umiejętności zamykania myśli w obrębie zdania:
– Kotek pije mleko.

Kto pije mleko? (kotek)
Co robi kotek? (pije)
Co pije kotek? (mleko)

– Mała Ola bawi się lalką.
Kto bawi się lalką? (Ola)
Jaka Ola bawi się lalką? (mała)
Co robi Ola? (bawi się)
Czym bawi się Ola? (lalką)

2. Poprawne artykułowanie wyrazów. Podział na sylaby:
� wskazywanie i nazywanie przedmiotów (np. okno, stół, stolik, tablica, dywan), za-

bawek (np. lalka), zwierząt (np. ptak, ptaszek, kot, kotek), dzieci o wybranych
imionach, np. Jola, Hanka, Marek. Podział wyrazów na sylaby, wyklaskiwanie
sylab;

� tworzenie wyrazów z sylab – zabawa: 
– Ja-cek, Ma-rzen-ka, Ro-mek, Jol-ka. Jakie to imię?
– ża-ba, mu-cha, pta-szek, ko-tek, ry-ba. Jakie to zwierzę?
– fo-tel, pół-ka, te-le-wi-zor. Jakie to przedmioty?
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� układanie wyrazów zaczynających się podaną sylabą, np: 
– la: latarka, lato, lama; 
– ma: mama, malina, Mateusz.

3. Poprawne artykułowanie wyrazów. Podział na głoski:
� wyrazów jednosylabowych (np. ul, lis, dom) i dwusylabowych (np. okno, kotek,

lampa), 
� tworzenie wyrazów z głosek, zabawa: 

– J-a-n, E-w-a, R-o-m-e-k. Jakie to imię?
– k-o-t, p-t-a-k, k-o-t-e-k, p-t-a-sz-e-k. Jakie to zwierzę?
– l-a-la, l-a-l-k-a, k-l-o-c-k-i. Jaka to zabawka?

� układanie wyrazów zaczynających się określoną głoską: 
– samogłoską: o – Ola, okno, oko, okulary;
– spółgłoską: k – kot, kasza, kolega, kura. 

� wyodrębnianie głosek na początku i na końcu wyrazów: 
– okno, igła, ekran – Jaką głoską zaczyna się ten wyraz? (Jaką głoskę słyszysz na po-

czątku wyrazu?);
– las, lis, Marek, kotek – Jaką głoską kończy się ten wyraz? (Jaką głoskę słyszysz na

końcu wyrazu?).
4. Układanie modeli dźwiękowej struktury wyrazów za pomocą kolorowych nakładek.

� Oglądanie obrazków monotematycznych; określanie ich jednym wyrazem; podział
wyrazów na głoski; wyodrębnianie samogłosek, np. k-o-t, o-k-n-o, m-o-t-y-l, w-a-z-o-n,
k-u-b-e-k, u-l-e, e-k-r-a-n, a-g-r-e-s-t, l-i-s, l-a-s, d-o-m, l-a-m-p-a.

� Układanie modeli wyrazów za pomocą kolorowych nakładek: wyraz i sylaba – kolor
żółty; samogłoski (a, e, i, o, u, y) – kolor czerwony; pozostałe głoski (spółgłoski) – nie-
bieskie.

� Kolorowanie okienek dźwiękowej struktury wyrazów – oglądanie obrazków;
nadawanie tytułów; podział wyrazu na sylaby: kolorowanie – wyraz i sylaby
(kolor żółty); wyodrębnianie głosek: kolorowanie – samogłoski (kolor czer-
wony), pozostałe głoski (kolor niebieski); przeliczanie głosek, wyodrębnianie
samogłosek; określanie miejsca samogłosek w wyrazie, kolejność ich wystę-
powania.

• Przygotowanie do czytania. Dobieranie podpisów do obrazków. Globalne czytanie wyra-
zów. Wprowadzanie samogłosek. Uzupełnianie modeli dźwiękowej struktury wyrazów sa-
mogłoskami (wklejanie ich).

1. Oglądanie obrazków: ustalanie tytułów; wybieranie podpisów do obrazków spośród in-
nych wyrazów; czytanie globalne podpisów pod obrazkami.

2. Dobieranie obrazków zaczynających się tą samą głoską: 
– samogłoską, np. aparat, ananas, agrest, apteczka; ul, ulica, uczeń; oko, okno, obroża,

oliwa; ekierka, ekran;
– spółgłoską, np. kapusta, kanarek, korty, kruk, książka, kura; pająk, paczka, paprotka,

parasol, pędzel.
3. Kompletowanie zabawek zaczynających się tą samą głoską: piłka i puzzle; klocki

i kulki.
4. Zabawa z samogłoskami a, o, u oraz i, y: a) rozpoznawanie liter drukowanych ma-

łych i wielkich, b) dobieranie liter parami: wielka, mała, c) segregowanie obrazków
przedstawiających obiekty, których nazwy zaczynają się tą samą samogłoską,
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d) umieszczenie samogłosek w „Kąciku liter” – obrazek przedstawiający przed-
miot zaczynający się samogłoską i jej znak graficzny (drukowana litera mała
i wielka).

5. Umieszczanie w sali napisów (np. wazon, zegar, data, tablica, telefon) i ich „odczytywa-
nie” (zaznaczanie samogłosek czerwonym kolorem).

6. Rozwiązywanie rebusów obrazkowo-samogłoskowych; gra w domino obrazkowo-
-samogłoskowe.

7. Układanie modeli dźwiękowej struktury wyrazów: oglądanie obrazków, nadawanie tytu-
łów, wyróżnianie wyrazów, wyodrębnianie głosek, podział na samogłoski (czerwone na-
kładki) i spółgłoski (niebieskie nakładki). 

• Elementarna nauka czytania według wybranej metody analityczno-syntetycznej. Wpro-
wadzanie kolejnych spółgłosek (zgodnie z wykorzystywanym w przedszkolu elementa-
rzem). Alfabet obrazkowo-spółgłoskowy. Czytanie wyrazów z nowo poznaną literą.
Zestawianie parami wyrazów drukowanych małymi i wielkimi literami. Wielka litera na po-
czątku zdania. Kropka (pytajnik, wykrzyknik) na końcu zdania. Wielka litera w nazwach
(imiona, miasta itp.).

1. Wprowadzenie kolejno 17 spółgłosek (zgodnie z układem w wybranym podręczniku):
b, c, d, f, g, j, k, l, ł, m, n, p, r, s, t, w, z.

2. Analityczno-syntetyczna metoda nauki czytania:
– oglądanie ilustracji; wyodrębnianie wyrazu podstawowego zawierającego nową literę

w nagłosie;
– analiza słuchowa wyrazu podstawowego: podział na sylaby i głoski, wyodrębnianie

głoski w nagłosie, jej poprawne artykułowanie;
– układanie modelu wyrazu podstawowego za pomocą kolorowych nakładek: samo-

głoski (czerwone), spółgłoski (niebieskie);
– „podpisywanie” ilustracji wyrazem podstawowym (wszystkie litery znane, poza literą,

którą zaczyna się wyraz);
– wskazanie nowej litery; umieszczenie nowo poznanej litery drukowanej wielkiej i ma-

łej w „Kąciku liter” (obrazkowo-literowym);
– utrwalanie nowo poznanej litery: wyszukiwanie jej w zbiorze liter;
– „drukowanie” za pomocą klocków literowych wyrazów z nowo poznaną literą: na po-

czątku, na końcu i w środku wyrazu, np.: kot, mak, oko;
– łączenie nowo poznanej spółgłoski z samogłoskami: tworzenie sylab, układanie wyra-

zów z sylabą zawierającą nową literę;
– rozsypanki sylabowe: układanie wyrazów; zakreślanie kolorem sylab z nową 

literą;
– układanie zdań z rozsypanki wyrazowej (trzy wyrazy); zakreślenie kolorem nowo po-

znanej litery;
– zestawianie parami wyrazów drukowanych małymi i wielkimi literami, np. las – LAS;

woda – WODA oraz wyrazów zaczynających się małą i wielką literą, np. lalka – Lilka;
jajko – Jacek;

– czytanie krótkich, prostych zdań, ich analiza: wielka litera na początku zdania, na koń-
cu kropka, pytajnik lub wykrzyknik (zależnie od intencji wypowiedzi);

– dobieranie podpisów (wyrazy, zdania) do obrazków, ich odczytywanie;
– gry i zabawy, np. domino obrazkowo-literowe, loteryjki.
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• Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania. Słuchanie głośnego czytania na-
uczycielki. Swobodne wypowiedzi na temat czytanego tekstu. Wyszukiwanie w tek-
ście wyrazów i zdań. Wyszukiwanie zdania odpowiadającego ilustracji. Ćwiczenia w płyn-
nym, poprawnym i wyrazistym czytaniu krótkich zdań i łatwych tekstów. Ich ilustrowanie
i inscenizowanie. 

1. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczycielkę:
– zaciekawienie tekstem, który nauczycielka głośno przeczyta, np. opowiadanie

fragmentu, omówienie ilustracji;
– pobudzanie do swobodnych wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu;
– wypowiedzi na temat ilustracji: ustalanie związku przeczytanego tekstu z ilu-

stracją.
2. Wdrażanie do uważnego czytania, koncentracji na tekście:

– oglądanie ilustracji, wspólne dociekanie: o czym będzie to opowiadanie (wiersz);
– analiza i synteza występujących w tekście wyrazów z nową literą; umiejscowienie ich

w opowiadaniu (wierszu);
– wyszukiwanie w tekście wyrazów podobnych, ale o odmiennym zakończeniu, np. kot,

kota, kotek, kotki, kotku.
3. Wzorowe czytanie tekstu przez nauczycielkę:

– dzieci słuchają, nie patrząc w tekst (skupienie się na czytanym tekście);
– swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu (zrozumienie, zaintereso-

wanie);
– powtórne czytanie tekstu przez nauczycielkę, dzieci próbują śledzić tekst

w książce.
4. Przygotowanie do samodzielnego czytania tekstu:

– wyszukiwanie zdań najkrótszych i najdłuższych, przeliczanie wyrazów;
– wyszukiwanie zdań z określonym znakiem interpunkcyjnym (kropką, pytajnikiem, wy-

krzyknikiem);
– wyszukiwanie w tekście zdania odpowiadającego ilustracji; 
– wyszukiwanie zdań z określonym wyrazem;
– wyszukiwanie zdań będących odpowiedziami na pytania nauczycielki (kto wykonuje

daną czynność, co robi bohater, jaki jest itp.).
5. Samodzielne czytanie tekstu:

– indywidualne głośne czytanie całego tekstu;
– ćwiczenia w wyrazistym czytaniu zdań: płynne czytanie wyrazów, przestrzeganie

pauz, regulowanie oddechu;
– właściwa intonacja, wyszukiwanie zdań wyrażających określony nastrój (radość, smu-

tek, zdziwienie, złość); 
– chóralne czytanie wybranych zdań z odpowiednią modulacją głosu.

6. Twórcza praca z tekstem:
– wyszukiwanie zdań opisujących bohatera: wyodrębnianie cech szczególnych, 

rysowanie portretu;
– wyodrębnianie najważniejszych wydarzeń: inscenizowanie, rysowanie;
– układanie melodii do fragmentu wiersza, tekstu;
– zmiana zakończenia opowiadania: rysowanie, inscenizowanie;
– odkrywanie w tekście literackim, że wszystko może się zdarzyć: odróżnianie postaci

i wydarzeń realistycznych od postaci i wydarzeń fantastycznych, ilustrowanie;
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– odkrywanie, że autor (pisarz, poeta), posługując się słowem, może być „malarzem”,
a nawet „muzykiem” (ilustrowanie);

– inscenizowanie – za pomocą słowa, gestu, dźwięku i ruchu – obrazów oraz wydarzeń
z czytanych książek;

– kształtowanie wrażliwości czytelniczej: odróżnianie dobra od zła, ocena bohatera, wraż-
liwość na losy i sprawy ludzi i zwierząt;

– inne twórcze prace z tekstem.

• Rozbudzanie zainteresowań książką i czytaniem. Wyrabianie kultury czytelniczej. Zakup
książek w księgarni. Wizyta w bibliotece (miejskiej i szkolnej). Metryczka książki. Korzysta-
nie z książek. Biblioteczka domowa. Biblioteczka przedszkolna. Kącik ciekawej książki.
Tworzenie własnych książeczek.

1. Wycieczka do księgarni: rozmowa z księgarzem, oglądanie działów zawierających
określone rodzaje książek, przeglądanie książek eksponowanych w tych działach,
oglądanie książek w dziale literatury dziecięcej i próby czytania tytułów książek, za-
kup książeczek do biblioteczki przedszkolnej (lub dla siebie, jeżeli jest to możliwe),
uzasadnianie wyboru.

2. Wycieczka do biblioteki (miejskiej, szkolnej): rozmowa z bibliotekarką, oglądanie księgo-
zbioru, poznawanie działów i ich oznakowania, układu książek w dziale dziecięcym,
oglądanie kart czytelniczych, wypożyczanie książek. 

3. Poznanie przez dzieci budowy i metryczki książki: autor, tłumacz, ilustrator, strona,
rozdział, liczba stron, okładka, strona tytułowa, wydawnictwo, miejsce wydania, rok
wydania.

4. Zorganizowanie „Kącika ciekawej książki”, „Klubu czytelniczego”: wystawka książek
przyniesionych przez dzieci z domu i znajdujących się w bibliotece przedszkolnej lub
szkolnej, prezentacja książki przyniesionej przez dziecko z domu, rozbudzanie zain-
teresowań rówieśników książką, nagrody za ciekawe wypowiedzi o przyniesionej
książce.

5. Zajęcia w kąciku czytelniczym: czytanie i omawianie książek (wierszy, opowiadań). Dba-
łość o książkę: niezaginanie rogów, niewyrywanie kartek, nierysowanie po kartkach, my-
cie rąk przed oglądaniem i czytaniem książki.

6. Tworzenie własnych książeczek: drukowanie wyrazów i zdań na drukarce, ilustrowanie
tekstów, wykonanie okładki, kserowanie książki. Cel: wzbogacanie biblioteczki, ofiaro-
wanie mamom z okazji ich święta (Dzień Matki), itp.

7. Higiena czytania. Nauczycielka zwraca uwagę na to, aby: książka leżała pod ką-
tem 30°–40° do powierzchni stolika, w odległości od oczu 20–30 cm, dziecko
ma czytać na siedząco z książką leżącą na stoliku, światło powinno padać z lewej
strony.

• Przygotowanie do nauki pisania. Wypełnianie obrazków konturowych. Kreślenie
szlaczków i ornamentów z zachowaniem kierunku: od lewej strony do prawej; z góry
na dół. Kreślenie po śladzie. Kalkowanie. Modelowanie. Zapoznanie z liniaturą. Kreśle-
nie znaków literopodobnych. 

1. Wypełnianie obrazków konturowych: omawianie ich, zastanawianie się nad dobo-
rem kolorów, zamalowywanie według własnego pomysłu.
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2. Przekształcanie schematycznych rysunków, figur, np. narysowanie dinozaura ze świnki,
domku z prostokąta.

3. Uzupełnianie brakujących części rysunku: dorysowywanie według wzoru i według wła-
snego pomysłu.

4. Wyrabianie sprawności manualnej: a) modelowanie z miękkiego drutu i modelo-
wanie z plasteliny wzorów, figur, zwierzątek, b) zaplatanie warkoczyków, przepla-
tanie cienkich, kolorowych sznurków (tasiemek, wstążek), tworzenie makatek,
dywaników, plecionek, c) wycinanie z kolorowego papieru elementów według
wzoru i własnych pomysłów, naklejanie, tworzenie kompozycji (mozaiki, obrazki),
d) rysowanie „po śladzie” wzorów, elementów literopodobnych, e) kalkowanie
rysunków, wzorów i elementów literopodobnych, f) stemplowanie: z lewej strony
do prawej, z góry na dół, w układach szeregowych, według własnego rytmu lub
według wzoru.

5. Układanie ornamentów z elementów w układzie poziomym (od lewej do prawej) i pio-
nowym (od góry do dołu): zgodnie ze wzorem (zwrócenie uwagi na powtarzanie się
rytmu, kształtu figur, kolorystyki), według własnego pomysłu (zachowanie rytmu, kształ-
tu figur, kolorystyki).

6. Kreślenie szlaczków w układzie poziomym (od lewej do prawej) i pionowym (od góry
do dołu): zgodnie ze wzorem (rytm) i według własnego pomysłu (rytm).

7. Nawlekanie korali, guzików itp. na cienki drucik, sznureczek, wstążkę (według podane-
go układu i według własnego pomysłu).

8. Kreślenie linii na gładkich kartkach, na kartkach z powiększoną liniaturą, na kartkach z li-
niaturą z zeszytów dla klasy pierwszej i na kartkach w kratkę z zeszytu dla klasy pierw-
szej: a) prostych pionowych (z góry na dół) i poziomych (z lewej do prawej), b) uko-
śnych zbieżnych i rozbieżnych, c) falistych, zaokrąglonych i pętli (od lewej do prawej,
z góry na dół), d) łuków, kół, spirali i owali.

9. Odwzorowywanie linii i figur literopodobnych na kartkach z powiększoną liniaturą, na
kartkach z liniaturą z zeszytu dla klasy pierwszej i na kartkach w kratkę z zeszytu dla kla-
sy pierwszej:
– pętle („kluczki” górne, np. f; środkowe, np. e; dolne, np. j, g, y),
– laski zaokrąglone u góry (m, n), u dołu (u, w),
– haczyki (h, p, c), wężyki (T, F), spirale (S, s),
– linie owalne (o, c, d), arkady w górnej części (m, n),
– girlandy w dolnej części (u, w).

10. Dostosowanie układu i nacisku ręki: a) do trzymanego przyrządu do pisania, rysowania
czy malowania (długopis, pióro, ołówek, pisak, flamaster, kredki, kreda, węgiel rysunko-
wy, pędzel itp.), b) do trzymanych nożyczek pod odpowiednim kątem do powierzchni
papieru, bibuły, materiału, c) w grach typu: bierki, pchełki, kręgle.

4.8.3. Jakie kompetencje w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania
powinno mieć dziecko podejmujące naukę w pierwszej klasie?

Dziecko podejmujące naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej powinno:
– rozumieć sens kodowania oraz dekodowania i orientować się w najczęściej używanych

oznaczeniach, rozpoznawać uproszczone obrazki zawierające ważne w codziennym
życiu informacje;

– rozpoznawać litery drukowane małe i wielkie, łączyć je w sylaby, a sylaby w wyrazy;
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– ułożyć wyraz z sylab (dwóch–trzech) pasujący do obrazka;
– czytać wyrazy o prostej budowie fonetycznej i „podpisywać” nimi obrazki przedstawia-

jące przedmiot, osobę, zwierzę, roślinę itp.;
– ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej (trzy–cztery wyrazy), podpis do obrazka;
– czytać krótkie zdania i równoważniki zdań z właściwą intonacją i dobierać je do obraz-

ków (przedstawiających określoną sytuację, zdarzenie);
– rozumieć sens przeczytanego krótkiego tekstu (trzy–cztery proste zdania) dotyczące-

go ilustracji, pod którą znajduje się zapis;
– w prawidłowy sposób trzymać ołówek, długopis, kredkę, pędzelek itp. i odpowiednio po-

sługiwać się nimi podczas rysowania, malowania lub kreślenia znaków literopodobnych;
– odwzorowywać proste wzory na dużej i małej kartce w układzie poziomym (od strony

lewej do prawej) i pionowym (z góry na dół);
– odwzorowywać figury i elementy literopodobne w liniaturze powiększonej i znormali-

zowanej w układzie poziomym (od strony lewej do prawej);
– właściwie ułożyć książkę do czytania, a także kartkę, na której zamierza rysować lub

kreślić ornamenty i znaki literopodobne;
– zachować właściwą postawę przy rysowaniu i kreśleniu oraz przeglądaniu, a także przy

czytaniu książek.
Wszystkie wymienione kompetencje dziecko musi opanować w stopniu co najmniej do-

brym. Są to bowiem ważne wyznaczniki gotowości szkolnej w zakresie potrzebnym do dal-
szej nauki czytania i pisania. Wśród wymienionych kompetencji nie ma mniej lub bardziej
ważnych. Wystarczy, aby dziecko w jednym z tych zakresów nie reprezentowało odpowied-
nich kompetencji, a w edukacji szkolnej pojawią się nadmierne trudności w opanowaniu
umiejętności najważniejszych.

4.9. Wspomaganie rozwoju umysłowego: edukacja matematyczna

4.9.1. Najważniejsze założenia edukacji matematycznej sześciolatków.
Konieczność orientowania się w tym, co dzieci potrafią, 
i pomaganie tym, które wymagają dodatkowego wsparcia

Edukacja matematyczna przedszkolaków musi być włączona w działania zmierzające do
rozwoju umysłowego dzieci. Procesy intelektualne, od których zależą sukcesy w uczeniu się
matematyki, mają bowiem szerszy zakres: służą dzieciom do klasyfikowania i tworzenia
wszelkich pojęć, przewidywania skutków, sprawnego mierzenia i liczenia nie tylko w trakcie
rozwiązywania zadań matematycznych.

Ponieważ ważnym zadaniem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom
sukcesów w nauce szkolnej, treści tego obszaru wychowania przedszkolnego są tak do-
brane, aby ich realizacja uchroniła przyszłych uczniów przed niepowodzeniami w uczeniu
się matematyki. 

Wiek przedszkolny jest znakomitym okresem do rozwijania uzdolnień matema-
tycznych dzieci. Dotyczy to zwłaszcza sześciolatków. Badawcza analiza szkolnych lo-
sów dzieci wskazuje bowiem, że uzdolnienia matematyczne ujawniają się już
w okresie przedszkolnym. Na dodatek przejawy takich zdolności są wtopione w zwy-
czajne czynności umysłowe dzieci. Dlatego nauczyciele i rodzice rzadko dostrzega-
ją u dzieci to, co zapowiada nadzwyczajne uzdolnienia do uczenia się matematyki.
Jeżeli nawet dorośli zauważają u dziecka matematyczne ukierunkowanie umysłu, to
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zwykle nie wiedzą, co zrobić z takim darem. Szkoda, bo jeżeli dorośli nie pielęgnują
dziecięcych uzdolnień, wyrządzają dziecku wielką krzywdę. Warto się nad tym zasta-
nowić.

Realizacja haseł w tym zakresie programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umy-
słowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Mamy na to dowody, gdyż ten ob-
szar kształcenia sprawdziłyśmy eksperymentalnie78.

Efektywność wspomagania rozwoju, a także wyniki edukacji matematycznej zależą
od korzystnego dopasowania treści kształcenia do możliwości rozwojowych dzieci. Speł-
nienie tego warunku jest jednak trudne ze względu na różnice indywidualne w zakresie
rozwoju intelektualnego. Ponadto rozwój umysłowy dzieci najczęściej nie jest jednakowy
we wszystkich zakresach rozumowania. Na przykład dzieci z konkretnej grupy rówieśniczej
mogą być świetne w orientacji przestrzennej i jednocześnie bardzo słabo klasyfikować (lub
na odwrót).

Konieczność korzystnego dopasowania procesu uczenia się dzieci do ich rzeczywistych
możliwości umysłowych wymaga, aby nauczycielka prowadziła zajęcia według metodyki,
która została przedstawiona w publikacjach z serii Dziecięca matematyka79. Są tam podane
psychologiczne podstawy edukacji matematycznej, pedagogiczne reguły, których przestrze-
ganie zapewni skuteczność, oraz scenariusze zajęć z dziećmi. Nauczycielom realizującym
nasz program polecamy te publikacje. Dlatego w tym miejscu przedstawimy tylko to, co nie
zostało w nich wyjaśnione i jest ważne w realizacji haseł programowych podanych w następ-
nym podrozdziale.

W edukacji matematycznej i w procesie wspomagania rozwoju umysłowego wiele za-
leży od korzystnego dostosowania tego, co nauczycielka kształtuje na zajęciach, do tego,
co dzieci potrafią. Porażki i mała efektywność zajęć wynikają najczęściej z tego, że nauczy-
cielka przeszła do trudniejszego materiału, nie bacząc, czy łatwiejsze treści zostały przez
dzieci opanowane.

Nasz program jest przeznaczony dla wszystkich sześciolatków: dla tych, które wcześ-
niej chodziły do przedszkola, i dla tych, które w szkołach uczęszczają do klas zerowych.
Jeżeli dzieci wcześniej były objęte programem Dziecięca matematyka, to nauczycielce
będzie znacznie łatwiej prowadzić zajęcia. W trudniejszej sytuacji będzie ta nauczyciel-
ka, której sześciolatki nie chodziły wcześniej do przedszkola. W takich grupach może
być sporo dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia. Ponadto doświadczenia gro-
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78 Badania te były realizowane w wybranych przedszkolach już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dla określenia je-
go trafności i skuteczności analizowano późniejsze losy szkolne dzieci objętych eksperymentem: porażki i sukcesy szkolne (w tym
także oceny), motywację do nauki i matematyczne ukierunkowanie umysłu (czy dziecko lubi lekcje matematyki, czy chętnie roz-
wiązuje zadania matematyczne, czy dostrzega problemy matematyczne w codziennych sytuacjach i zajmuje się nimi). Badania te
przeprowadziłyśmy w 1998 i 2002. Okazało się, że: 
a) około 92% badanych dzieci odnosiło sukcesy szkolne; 
b) tylko 8% badanych dzieci miało kłopoty w nauce i dotyczyły one nabywania umiejętności czytania i pisania (wszystkie dzieci z tej

grupy wywodziły się z trudnych środowisk rodzinnych);
c) około 58% wszystkich badanych dzieci wykazało się matematycznym ukierunkowaniem umysłu i uzdolnieniami w matematyce. 
Szersze informacje podają: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP,
Warszawa 1997, s. 6 i 7.
79 Są to następujące publikacje autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej:
– Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Dziecięca matematyka (DKW – 4013-5/01, WSiP, Warsza-

wa 1999),
– Książka dla rodziców i nauczycieli. Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa 1997, 
– Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych. Dziecięca matematyka, WSiP,

Warszawa 2000, 
– Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Dziecięca matematyka, Książka dla nauczycieli przedszkoli, dzie-

cięcych terapeutów i psychologów, WSiP, Warszawa 2003.



madzone na zajęciach z edukacji matematycznej mogą im nie wystarczyć do ukształto-
wania kompetencji potrzebnych w szkole. 

Może się też zdarzyć, że szczegółowe treści kształcenia zawarte w naszym programie
będą zbyt skomplikowane dla większości dzieci w grupie. W takiej sytuacji radzimy sięg-
nąć do programu Dziecięca matematyka80 i najpierw zrealizować to, co jest tam zapro-
ponowane dla pięciolatków. Potem dopiero można zrealizować treści przewidziane dla
sześciolatków. 

Treści kształcenia w obrębie wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją
matematyczną zostały opracowane w taki sposób, że mieszczą się w strefie najbliższe-
go rozwoju umysłowego sześciolatków. Istnieje także możliwość korzystnego dopaso-
wania tych treści kształcenia do możliwości umysłowych dzieci o wolniejszym lub
przyspieszonym rozwoju umysłowym81. Problemy dzieci wolniej rozwijających są trady-
cyjnie rozpatrywane w ramach ustalania dojrzałości szkolnej przed rozpoczęciem nauki
w klasie pierwszej. Jest to zbyt późno, by podjąć skuteczne działania naprawcze. Lepiej
zająć się tym już na początku prowadzenia zajęć z sześciolatkami i systematycznie
wspierać te dzieci. Można wówczas wyrównać ich szanse edukacyjne. Aby to się udało,
trzeba:

– rozeznać kompetencje dzieci, które rozwijają się trochę wolniej i mniej skutecznie się
uczą;

– zorganizować dla tych dzieci zajęcia o charakterze korekcyjno-wyrównawczym.
Niepotrzebne jest testowanie tego, co dzieci potrafią82. Wystarczy zorganizować takie

zajęcia z wszystkimi dziećmi w grupie, aby można było dostrzec te, które gorzej sobie radzą
w sytuacjach zadaniowych. Obserwacje i analiza dziecięcych zachowań to dobry nauczy-
cielski sposób poznania różnic indywidualnych w rozwoju dzieci. Radzimy, aby takie zajęcia
przeprowadzać zawsze pod koniec realizacji każdego z haseł programowych przedstawio-
nych w następnym podrozdziale. 

Aby ułatwić nauczycielce taką orientację, wyjaśniamy, na co trzeba zwracać uwagę w ko-
mentarzu metodycznym do kolejnych haseł programowych. Podajemy tam także informa-
cje, gdzie znajdują się opisy:

– nauczycielskich narzędzi diagnozowania dziecięcych kompetencji;
– zajęć wspomagających rozwój umysłowy dziecka w danym zakresie.
Pomogą one także lepiej odczytać hasła programowe i odpowiednio wcześnie zorga-

nizować dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój intelektualny dzieci, które tego potrze-
bują.
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80 E. Gruszczyk-Kolczyńska i E. Zielińska: Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Dziecięca matematyka
(DKW – 4013-5/01), WSiP, Warszawa 1999.
81 Informacje na ten temat znajdują się w podręcznikach metodycznych do programu Dziecięca matematyka:
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szko-
le i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa, 2000; E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska Dziecięca matematyka. Książka dla
rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa, 1997.
82 Przypominamy, że testowanie dziecięcych kompetencji wymaga wysokich kwalifikacji psychologicznych i pedagogicznych, a tak-
że spełnienia następujących warunków:
– każde dziecko musi rozwiązać daną serię zadań testowych (diagnostycznych) indywidualnie;
– trzeba zapewnić każdemu dziecku możliwość skupienia się w trakcie rozwiązywania testów, dlatego potrzebne jest osobne po-

mieszczenie. 
Dużych kompetencji wymaga także interpretacja zebranych informacji i wyciągnięcie wniosków dotyczących działań napraw-
czych.



4.9.2. Jakie treści kształcenia trzeba zrealizować w zakresie wspomagania
rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną? 
Szczegółowe hasła programowe wraz z uwagami 
o wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci83

Orientacja w przestrzeni. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne i scena-
riusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii „Dziecięca
matematyka” 84.

• Precyzowanie własnego punktu widzenia, słowne ustalanie relacji „Ja i moje oto-
czenie”.

Przykłady zajęć:
– kształtowanie świadomości własnego ciała: nazywanie wyróżnionych części, dostrzega-

nie osi i symetrii swojej sylwetki, różnicowanie lewej i prawej strony, wprowadzanie kie-
runków od osi własnego ciała i posługiwanie się umowami typu: lewa, prawa, z tyłu,
z przodu itp.;

– prezentowanie wiedzy o relacjach „Ja i moje otoczenie” na rysunku. Dbałość
o szczegóły;

– świadome poruszanie się w przestrzeni: rozumienie i wykonywanie poleceń oraz słowne
określanie miejsca, w którym znajduje się dziecko.

• Drugi człowiek w przestrzeni. Wdrażanie do przyjmowania punktu widzenia drugiej osoby
i wymiana informacji. 

Przykłady zajęć:
– schemat ciała drugiej osoby: podobieństwo do własnego;
– wyprowadzanie kierunków od osi ciała drugiej osoby: analogicznie do sposobu wprowa-

dzania kierunków od osi własnego ciała;
– ustalanie, co widzi druga osoba w różnych sytuacjach, i porównywanie tego z własnym

punktem widzenia.

• Wytyczanie kierunków od obranego przedmiotu: na lewo od..., na prawo od..., znajdu-
je się za... i tak dalej. Porozumiewanie się co do wspólnej przestrzeni: ty i ja oraz nasze
otoczenie. 

Przykłady zajęć:
– konstruowanie makiety „Nasze przedszkole (nasza szkoła)”;
– ustalanie, jak dojść do określonego miejsca: do sklepu, do przystanku autobusowe-

go itp.,
– zabawy typu „Schowany miś”.
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83 Podstawą określenia tych treści kształcenia jest program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (DKW – 4013 –
5/01) do użytku szkolnego: Dziecięca matematyka dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych autorstwa E. Gruszczyk-
-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
84 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. WSiP, Warszawa 1997, s. 13–31,
a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 7–29.



• Orientowanie się na kartce.

Przykłady zajęć:
– odwzorowywanie schematu własnego ciała na kartkę: góra, dół, lewy brzeg, prawy brzeg

kartki;
– porozumiewanie się w sprawie miejsca na kartce: rysuj od tego miejsca, narysuj na dole,

narysuj w lewym górnym rogu;
– sposoby przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie: obrazki – widokówki, plany po-

mieszczeń, mapa znanej miejscowości (osiedla) itp. Dzieci powinny wiedzieć, że istnie-
ją różne sposoby przedstawiania i rozróżniania: to jest mapa, to jest plan, a to obrazek
przedstawiający np. domek.

W realizacji haseł w zakresie orientacji przestrzennej najważniejsze jest to, czy dziecko
rozumie umowy dotyczące poruszania się, a następnie, czy orientuje się w umowach doty-
czących kartki. Jeżeli dziecko myli lewą i prawą stronę – nie ma to wielkiego znaczenia, do-
rosłym także się to zdarza. Kłopoty zaczynają się wówczas, gdy dziecko:

– nie potrafi skorzystać z tego, że np. frotkę ma na lewym nadgarstku i patrząc na nią,
nie umie ustalić, co jest po lewej, a co jest po prawej stronie;

– nie rozumie poleceń dotyczących poruszania się w przestrzeni, podczas gdy inne dzie-
ci nie mają z tym kłopotów;

– nie umie ustalić górnego, dolnego, lewego i prawego brzegu kartki, chociaż uczestniczyło
w zajęciach kształtujących tę umiejętność i większość dzieci nie ma z tym kłopotów.

Dla dzieci, które tak właśnie funkcjonują, trzeba zorganizować dodatkowe zajęcia wspo-
magające rozwój ich kompetencji85. 

Rytmy i rytmiczna organizacja czasu. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogicz-
ne i scenariusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii
„Dziecięca matematyka” 86.

• Skupianie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowa-
nie ich: rytmy układane z klocków, rytmy wysłuchane i zagrane, układy rytmiczne pokaza-
ne ruchem ciała. Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej re-
prezentacji na inną, a potem na jeszcze inną.

Ważne jest stopniowanie trudności: od rytmów prostych do coraz bardziej złożonych.
Przykłady ćwiczeń:

– rytmy ułożone z klocków trzeba wystukać, zaśpiewać, odtworzyć ruchem ciała;
– rytmy wysłuchane należy ułożyć z klocków, a potem zaśpiewać; 
– układ rytmiczny pokazany ruchem ciała trzeba ułożyć z klocków, potem zaśpiewać;
– trzeba wysłuchać rytm bicia własnego serca, potem go ułożyć z klocków, a następnie za-

tańczyć, zaśpiewać. 
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85 Są one opisane w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli,
WSiP, Warszawa 1997, s. 16–28.
86 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli: WSiP, Warszawa 1997, s. 31–44,
a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 41–63. 



• Rysowanie szlaczków według wcześniej wysłuchanego rytmu (wystukanego lub zagra-
nego na instrumentach) oraz według rytmu pokazanego ruchem ciała. Kodowanie rytmu
w formie rysowanych szlaczków. 

Dzieci mają do dyspozycji grube kredki i długie paski papieru. Uważnie słuchają lub pa-
trzą na układ rytmiczny. Potem starają się przedstawić rytm w formie szlaczka. Możliwe są
rozmaite interpretacje tego samego układu rytmicznego i trzeba dzieciom na to pozwolić.
Dzieci mogą szlaczek rysować albo układać z kolorowych kartoników.

• Rytmiczna organizacja czasu: pory roku, dni tygodnia, miesiące w roku. Orientowanie się
w tym, co oznaczają określenia: wczoraj, jutro, pojutrze, przedwczoraj. Tydzień jako porzą-
dek dni od poniedziałku do niedzieli (włącznie) i jako 7 kolejnych dni niezależnie od tego,
od którego dnia zacznie się liczyć. Dotyczy to także miesięcy w roku.

Trzeba zachować następujący układ metodyczny:
– dostrzeganie rytmu i stałego następstwa pór roku: układanie kalendarza z uwzględnie-

niem tej prawidłowości;
– kolejność dni w tygodniu, rytm i stałe następstwo: układanie kalendarza z klocków

z uwzględnieniem dostrzeżonych regularności; opanowanie nazw dni tygodnia; 
– kolejność miesięcy w roku (rytm i stałe następstwo); układanie kalendarzy z klocków

z uwzględnieniem regularności;
– oglądanie różnych kalendarzy (z wyrywanymi kartkami, w formie notesu, kalendarzy

planszowych itp.) i dostrzeganie wcześniej poznanych regularności: rytm tygodni i mie-
sięcy;

– prowadzenie kalendarza przeżyć dla uświadomienia sobie, co oznaczają określenia:
wczoraj, przedwczoraj, dwa dni temu, jutro, pojutrze, za dwa dni.

Sześciolatki nie mają na ogół kłopotów z dostrzeganiem regularności i przełożeniem ich
na inne reprezentacje. Jeżeli dziecko nie potrafi ułożyć wysłuchanego prostego rytmu (lub go
wystukać), jest to powód do niepokoju, bo wymaga ono intensywnego wspomagania rozwo-
ju umysłowego. Dostrzeganie regularności pomaga bowiem dziecku rozumieć sens tego, co
je otacza, i przewidywać, co się może wydarzyć.

W zakresie rytmicznej organizacji czasu najważniejsze jest to, czy dziecko wie, jaki jest
układ pór roku, i rozumie, że słowo tydzień ma dwa znaczenia: tydzień to porządek dni od
poniedziałku do niedzieli (włącznie) i tydzień to siedem kolejnych dni, niezależnie od tego,
od którego dnia się je liczy. Sześciolatki mogą jeszcze się mylić, wymieniając kolejne dni ty-
godnia, ale po zwróceniu uwagi powinny umieć się poprawić. Dotyczy to także miesięcy
w roku. Jeżeli któreś z dzieci ma z tym kłopoty, wymaga dodatkowego wsparcia w formie
zajęć dodatkowych87.

Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. Uzasadnienie psychologiczne, wskazów-
ki pedagogiczne i scenariusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w pu-
blikacjach z serii „Dziecięca matematyka” 88.
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87 Informacje, w jaki sposób je prowadzić, znajdują się w cytowanej książce dla rodziców i nauczycieli, s. 32–42.
88 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 65–77.



• Wydobywanie rozumowania przyczynowo-skutkowego w sytuacjach „Dlaczego to się sta-
ło?” lub „Co się może stać, gdy...?”.

Hasło to trzeba realizować w korelacji z „Wychowaniem do rozumienia i poszanowania
świata roślin i zwierząt”. Tam ważne było kształtowanie wiadomości, teraz trzeba skupić się
nad rozumowaniem przyczynowo-skutkowym. Przykłady:

– Woda zamarzła – dlaczego? Kiedy to jest dobre, a kiedy są z tym kłopoty?
– Kwiaty przywiędły – dlaczego? Co trzeba zrobić? 
– Dlaczego ryba wyjęta z wody „umiera” (i dlaczego człowiek w wodzie może się utopić)?

Dlaczego wiewiórka i niektóre zwierzęta leśne gromadzą zapasy na zimę, a kot i inne
zwierzęta domowe tego nie robią?

• Kolejność czynności gwarantująca osiągnięcie celu. Ustalanie celu, a potem planowanie
czynności, które do niego prowadzą.

To hasło należy także realizować z pozostałymi zakresami wychowania sześciolatków. Tym
razem chodzi o to, aby dzieci ustalały taki łańcuch czynności, który jest optymalny do osią-
gnięcia celu. Może to wystąpić podczas następujących zajęć:

– zabawa „Przesyłki pocztowe”: można narysować obrazek dla wybranej osoby, włożyć go
do koperty, napisać na niej imię i nazwisko adresata i dokładny adres (pomaga w tym na-
uczycielka), nakleić znaczek, wrzucić list do skrzynki, pracownik poczty wyjmie listy, po-
segreguje je, a listonosz rozniesie listy pod podane adresy;

– planowanie wyprawy do piaskownicy: co trzeba zabrać i co po kolei zrobić, aby wypra-
wa przebiegała pomyślnie;

– planowanie wycieczki do muzeum: co chcemy obejrzeć i co trzeba po kolei zrobić, aby
ten cel zrealizować itd.

• Wzbogacanie schematów (skryptów)89, którymi dzieci się posługują: organizowanie
złożonych zabaw (mają trwać dłużej i być bardziej skomplikowane), przypominanie
sytuacji życiowych i rozważanie, co można było zrobić, aby było lepiej.

– Przykłady rozważanych sytuacji życiowych: Jak to było, kiedy miałeś urodziny? Co można
zrobić, aby twoje urodziny były jeszcze wspanialsze? Jak zorganizować Dzień Babci i Dziad-
ka, aby ta uroczystość była piękniejsza? Jak to było, gdy jechałeś w odwiedziny do babci?
Co zrobić, aby takie odwiedziny były jeszcze piękniejsze?

– Przykłady zabaw tematycznych: „Święto lalek”, „Misie i lalki jadą na wycieczkę”.

• Opowiadanie własnych przygód, a potem zastanawianie się nad ich przyczynami i skutka-
mi. Rozważanie, jak można sobie poradzić w trudnej sytuacji.

Nauczycielka opowiada historyjkę na przykład o tym, co się stało, gdy wsiadła do niewła-
ściwego autobusu. Zachęcone dzieci opowiadają o własnych doświadczeniach, gdy zachowa-
ły się niezbyt mądrze. Na koniec wszyscy zastanawiają się, dlaczego przydarzają się nieprzy-
jemne sytuacje i w jaki sposób można wyjść z podobnych opresji.
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89 Więcej informacji znajduje się w artykule E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej: Jak przebiega proces uczenia się dzieci w róż-
nych obszarach działalności przedszkola? Część pierwsza. O naturze uczenia się i o tym, jak intensywnie uczą się dzieci w trakcie za-
baw, „Wychowanie w Przedszkolu” 2001, nr 1.



Myślenie przyczyno-skutkowe jest obecne we wszystkich zakresach wychowania opisa-
nych w tym programie, chociaż nie zostało to zaznaczone w szczegółowych treściach kształ-
cenia. Wiązanie przyczyny ze skutkiem jest przecież konieczne do rozumienia tego, co się
wokół nas dzieje, a także do przewidywania skutków własnego postępowania. Dziecko, któ-
re z trudem łączy przyczynę ze skutkiem, wymaga intensywnego wspomagania w rozwoju
umysłowym. 

Proponujemy, aby zacząć od zabaw i sytuacji zadaniowych, które są przewidziane
dla dzieci młodszych90. Jeżeli to nie pomoże, trzeba dokładniej przyjrzeć się, jak dziec-
ko funkcjonuje w innych sytuacjach, także w trakcie zabaw. Jeżeli i wtedy zachowuje się
jak dziecko młodsze, trzeba poważnie rozważyć możliwość odroczenia obowiązku
szkolnego, oczywiście po zasięgnięciu opinii specjalistów z poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej.

Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pe-
dagogiczne i scenariusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach
z serii „Dziecięca matematyka”91.

• Kształtowanie umiejętności liczenia. Dzieci mają umieć sprawnie liczyć (w możliwie szero-
kim zakresie) i odróżniać błędne liczenie od poprawnego. 

Radzimy przypomnieć sobie prawidłowości rozwojowe w kształtowaniu umiejętności licze-
nia (szczegółowe informacje w podanej literaturze). Potem trzeba zorganizować dla dzieci sytu-
acje zadaniowe w następujący sposób:

– nauczycielka wskazuje obiekty, a dzieci szacują, ile może być przedmiotów do po-
liczenia,

– liczą je tak, jak potrafią (nauczycielka podpowiada liczebniki),
– dzieci liczą jeszcze raz razem z nauczycielką i ustalają, ile jest policzonych przed-

miotów.
Trzeba także wdrażać dzieci do liczenia w sytuacjach życiowych, np. trzeba rozdać tyle

szarf, ile jest dzieci, przygotować tyle krzesełek, ilu jest zaproszonych gości.

• Liczenie i wsłuchiwanie się w brzmienie liczebników oraz dostrzeganie rytmu układu dzie-
siątkowego. 

Dzieci głośno liczą wraz z nauczycielką i pokazują kolejne liczby oznaczone na miarce
krawieckiej, ponumerowane strony książek itp. Dostrzegają rytm w brzmieniu liczebników
i kojarzą go z zapisanymi liczbami. Starają się liczyć możliwie daleko, nawet do 100 (należy
podpowiadać liczebniki).

• Liczenie dalej, rozpoczynając od dowolnego miejsca (np. sześć, siedem, osiem); liczenie
od dowolnego miejsca wspak (dziewięć, osiem, siedem itd.).
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90 Opisy takich zajęć znajdują się w publikacji: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijają-
cych się (WSiP, Warszawa 2000, s. 156–170) autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
91 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 79–94, a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca
matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997, s. 44–45.



Przykłady zajęć:
– dzieci liczą ustawione i ponumerowane krzesełka, wybierają jedno krzesełko (np. piąte)

i liczą wszystkie następne (szóste, siódme itd.) oraz wszystkie poprzednie (czwarte, trze-
cie, drugie, pierwsze);

– nauczycielka wybiera liczbę (np. dwanaście), dzieci liczą dalej (trzynaście, czterna-
ście, piętnaście itd.), a potem w tył od wybranej liczby (jedenaście, dziesięć, dzie-
więć itd.);

– dzieci oglądają książki i zwracają uwagę na numerację stron, znajdują stronę opa-
trzoną wybranym numerem i liczą następne albo poprzednie strony, pokazując ich
numery.

• Liczenie po pięć i pokazywanie na palcach (pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia itd.), po
dziesięć i pokazywanie na palcach (dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści itd.). 

Przykłady zajęć:
– dzieci nawlekają korale pięć razy po pięć: pokazują na palcach jednej ręki, ile korali ma-

ją nawlec, nawlekają i sprawdzają, czy się udało;
– dzieci konstruują stonogę z klamerek do bielizny: pokazują na palcach obu rąk, ile to jest

sto i przypinają klamerki do gumki tak, aby było widać, że stonoga ma dziesięć razy po
dziesięć nóg.

• Wymiany w sytuacji kupna i sprzedaży: jeden za dwa, jeden za trzy, jeden za pięć. 

Mogą to być zabawy typu „Święto pluszowego misia”, „Budujemy zamek z klocków”.
W zabawach tych ważną rolę odgrywają sklepy, w których wymienia się pieniążki na
przedmioty według przyjętej umowy (pieniążkami są np. ziarna dużej fasoli). Na przykład
przy kupowaniu prezentów dla misia kupuje się według umowy za klocek – ciastko – 2 pie-
niążki, za książkę – 5 pieniążków. Można także zorganizować bank i ustalić sposób udziela-
nia kredytu (np. dziecko wyjaśnia, ile pieniążków potrzebuje i co za nie zamierza kupić).
Dzieci kupują, a gdy zabraknie im pieniążków – biorą kredyt w banku. Zabawa w „Święto
pluszowego misia” kończy się liczeniem kupionych prezentów, a „Budujemy zamek z kloc-
ków” – podziwianiem budowli. 

Sprawne liczenie i odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego jest ważnym wskaźni-
kiem dojrzałości do uczenia się matematyki. Kształtowanie umiejętności liczenia odbywa się
w sytuacjach, gdy wszystkie dzieci jednocześnie ćwiczą liczenie. Dlatego trudniej zauważyć
te, które gorzej sobie radzą. Trzeba więc zorganizować serię krótkich zadań diagnostycz-
nych, osobne zadanie dla każdego dziecka. 

Na przykład nauczycielka układa w szeregu 16 dużych fasolek, pokazuje je dziecku
i proponuje „Policz je szybko”. Dziecko liczy tak, jak umie, a nauczycielka cichutko
podpowiada liczebniki. Po policzeniu nauczycielka pyta: „Ile jest wszystkich fasolek?”
i pokazuje je gestem, a dziecko ma podać liczbę fasolek. Na początku drugiego półrocza
większość sześciolatków radzi sobie w takiej sytuacji: sprawnie liczy, korzysta z podpo-
wiadanych liczebników i wie, że ostatni z wymienionych liczebników określa także liczbę
policzonych fasolek.

Jeżeli dziecko nie wykazuje się takimi kompetencjami, trzeba przeprowadzić pełniej-
szą analizę jego rzeczywistych umiejętności. Radzimy wówczas skorzystać z metody
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przedstawionej w pakiecie filmów Dziecięca matematyka92. Dzieci, które słabo liczą, wy-
magają dodatkowych zajęć wspomagających kształtowanie umiejętności liczenia93.

Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. Uzasadnienie psychologicz-
ne, wskazówki pedagogiczne i scenariusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują
się w publikacjach z serii „Dziecięca matematyka” 94.

• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania: od manipulowania przedmiotami,
przez rachowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych do pamięciowego wyznacza-
nia sumy i różnicy.

Propozycje zajęć w zakresie:
1) ustalania wyniku dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmio-

tami:
– dzieci mają np. kamyki, liczą je i dokładają (dosuwają) kilka, potem ustalają, ile jest ich

razem;
– dzieci mają np. krążki, liczą je, odkładają (odejmują) kilka i liczą, ile pozostało itp.;

2) rachowania na palcach i innych zbiorach zastępczych:
– nauczycielka rzuca dwie kostki do gry (sześć kropek trzeba zakleić papierem i umó-

wić się, że na tej ściance jest teraz zero), dzieci pokazują na palcach, ile kropek jest
razem i obliczają sumę;

– dzieci liczą np. wkładane do pojemnika jabłka i układają tyle samo kamyków, potem
liczą dokładane do pojemnika jabłka i dokładają tyle samo kamyków, na koniec liczą
swoje kamyki i wiedzą, ile jest jabłek w pojemniku;

– dzieci liczą np. wkładane do kosza piłki i układają tyle samo patyczków, liczą wyjmo-
wane z kosza piłki i odkładają tyle samo patyczków, na koniec liczą pozostałe patycz-
ki i wiedzą, ile piłek jest w koszu itp.

• Sytuacje zabawowe, które wymagają od dziecka sprawnego rachowania: liczenie, dodawa-
nie, odejmowanie, rozdawanie po jeden, po dwa, po pięć.

Przykłady zajęć:
– inwentaryzacja przedszkola: trzeba pomóc dyrektorce ustalić, ile czego jest w sali zabaw,

dzieci liczą, a nauczycielka zapisuje, ile czego jest;
– cukiernia realizuje zamówienie dla dzieci z przedszkoli (klocki to ciastka): dzieci pa-

kują ciastka do pudełek zgodnie z zamówieniami (np. 15 pączków, 10 kremówek
i 25 rożków), potem sprawdzają, czy zapakowany towar zgadza się ze złożonym za-
mówieniem;

– planowanie przyjęcia dla lalek: dla tylu gości trzeba przygotować po tyle smakołyków.
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92 Filmy te są na kasetach wideo: pakiet Dziecięca matematyka. Diagnozowanie dziecięcych kompetencji wraz z interpretacją wyni-
ków, zrealizowany według koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, WSiP, Warszawa 1998. Diagnoza umiejętności liczenia jest przed-
stawiona w filmie: Dziecięce liczenie: licznie obiektów i respektowanie umów.
93 Cytowana wcześniej książka dla rodziców i nauczycieli: Dziecięca matematyka autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
s. 46–50.
94 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 95–118, a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca
matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997, s. 50–54.



• Gry sprzyjające opanowaniu umiejętności rachunkowych dzieci95.

Przykłady: rachunkowe wersje gry w domino, gry z cyklu katastrofy („Ile warta jest wieża”,
„Bierki”), gry z kostkami („Policz szybko, ile masz razem”, „Kto szybciej dotrze do liczby 150?”,
„Kto szybciej dotrze do zera?”) itp.

Sukcesy na lekcjach matematyki w klasie pierwszej w dużej mierze zależą od tego, czy
mały uczeń potrafi rachować w łatwych przypadkach w pamięci, a w trudniejszych – poma-
gając sobie liczeniem na zbiorach zastępczych (np. na palcach). Są to wysokie wymagania.
Żeby dzieci sprostały tym oczekiwaniom, muszą dużo ćwiczyć przez cały rok. 

Dobrym sposobem sprawdzania poziomu umiejętności rachunkowych każdego
sześciolatka jest organizowanie konkursów96 „Mistrz w dodawaniu” i „Mistrz w odej-
mowaniu”. Namawiamy, aby takie konkursy organizować w styczniu, kwietniu
i czerwcu. 

Dzieci, które w styczniu i kwietniu słabo wypadają w tych konkursach, wymagają
wsparcia i dodatkowych zajęć97. Natomiast dzieci, które w czerwcowym konkursie zaj-
mują ostatnie miejsce, należy objąć diagnozą z zastosowaniem metod przedstawionych
w pakiecie filmów Dziecięca matematyka 98. Jeżeli dzieci wykażą się tam kompetencja-
mi wskazującymi na dojrzałość do uczenia się matematyki, nie ma powodu do obaw.
Gdy się jednak okaże, że któreś z dzieci nie osiągnęło dojrzałości do uczenia się mate-
matyki w tym zakresie, trzeba poważnie rozważyć problem odroczenia obowiązku
szkolnego, oczywiście jeżeli w innych zakresach kompetencji dziecko także reprezentu-
je wyraźnie gorszy poziom. Szerzej o tym problemie w przedostatnim rozdziale tego
programu.

Klasyfikacja. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne i scenariusze za-
jęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii „Dziecięca ma-
tematyka” 99.

• Segregowanie obrazków według zasady, co do czego pasuje; dzieci wyjaśniają słownie,
dlaczego tak dobrały obiekty.

Realizacja tego hasła pozwoli nauczycielce zorientować się, na jakim poziomie dzieci
klasyfikują obiekty. Służą temu zajęcia zorganizowane według scenariusza100 „Klasyfikuję
tak, jak potrafię”.
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95 Są one opisane w formie scenariuszy zajęć z dziećmi w książce: Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Metodyka,
scenariusze oraz wiele ciekawych gier i zabaw (WSiP, Warszawa 1996) autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, K. Dobosz
i E. Zielińskiej.
96 Scenariusze tych zajęć znajdują się w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej: Dziecięca matematyka. Metodyka i sce-
nariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000.
97 Opisy takich zajęć znajdują się w cytowanej już książce dla rodziców i nauczycieli Dziecięca matematyka, s. 50–55.
98 Sposób diagnozowania takich kompetencji jest pokazany w filmie: Dziecięce liczenie: dodawanie i odejmowanie oraz ustalanie,
w którym zbiorze jest więcej elementów. Znajduje się on w pakiecie: Diagnozowanie kompetencji dzieci od lat 3 do 8 według koncep-
cji i scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
99 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 119–138, a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecię-
ca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997, s. 83–101.
100 Znajduje się on w publikacji: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami..., s. 121–127.



Radzimy także zapoznać się z prawidłowościami rozwojowymi (są podane w cytowa-
nych publikacjach). Jeżeli większość dzieci potrafi już grupować kolekcje, można realizo-
wać to, co jest przewidziane dla sześciolatków. Gdyby okazało się, że poziom kompeten-
cji dzieci jest niższy, radzimy najpierw zrealizować to, co z klasyfikacji przewidziane jest
dla dzieci młodszych101, a potem hasła zawarte w tym zakresie wychowania i edukacji
matematycznej.

• Kształtowanie zdolności do klasyfikowania na poziomie operacji konkretnych: segrego-
wanie zgodnie z wyróżnionymi cechami i definiowanie przedmiotu przez wymienienie
jego cech. 

Hasło to można realizować w następujących sytuacjach:
– dzieci segregują przedmioty (guziki, klocki do budowania, klocki z „materiału logiczne-

go”) ze względu na kolor, wielkość, kształt itp. Potem określają wybrany przedmiot
(z wcześniej segregowanych) i wymieniają jego cechy: kolor, wielkość, kształt itd.;

– dzieci starają się segregować i definiować przedmioty codziennego użytku w sytuacjach
zabawowych typu „Segregowanie guzików”, „Zgadnij, jaki to przedmiot”, „Zamawianie
i przesyłanie przesyłek”, „Samochody i garaże”, „Logiczne drzewko”.

• Segregowanie i definiowanie słów (lub sylab) według podanej reguły.

Hasło to można realizować w trakcie takich sytuacji:
– nauczycielka rozsypała znane dzieciom wyrazy (musi ich być dużo) i wspólnie z dziećmi

segreguje je: nazwy zwierząt, imiona, nazwy przedmiotów itd.;
– nauczycielka proponuje dzieciom zabawy typu „Wymieniamy słowa do liczenia”, „Wy-

mieniamy słowa określające kolory”.

• Zastosowanie umiejętności klasyfikowania w sytuacjach życiowych.

Przykłady sytuacji:
– do zajęć plastycznych potrzebne są także przedmioty: należy ich przygotować tyle, ile

jest dzieci, a potem rozdzielić na komplety dla każdego dziecka;
– do posiłku należy przygotować tyle naczyń, ile jest dzieci, a potem trzeba nakryć do sto-

łu – jeden komplet dla jednego dziecka.

Od sprawnego klasyfikowania zależy wiedza pojęciowa dziecka. Dlatego w szkole już
od klasy pierwszej wymaga się od dzieci, aby klasyfikowały operacyjnie na poziomie kon-
kretnym. Są to wysokie wymagania. Okazuje się bowiem, że sześciolatki znacznie się różnią
pomiędzy sobą w zakresie poziomu klasyfikowania. 

Ponieważ diagnoza rozwoju myślenia w zakresie klasyfikacji102 wymaga sporego wy-
siłku i dużo czasu, radzimy zapamiętać te dzieci, które w zajęciach „Klasyfikuję tak, jak
potrafię” wypadają najsłabiej103. Trzeba dla nich zorganizować specjalne zajęcia wspo-
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101 Są one opisane w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięcio-
latków. Dziecięca matematyka. Książka dla nauczycieli przedszkoli, dziecięcych terapeutów i psychologów.
102 Sposoby diagnozowania dziecięcych kompetencji w zakresie klasyfikacji są pokazane w filmie „Klasyfikacja”. Znajduje się on
w cytowanym wcześniej pakiecie filmów opracowanych według pomysłu i scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
103 Scenariusz zajęć „Klasyfikuję tak, jak potrafię” znajduje się w cytowanej już publikacji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej:
Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole..., s. 121–124.



magające104. Jeżeli to nie wystarczy, a ponadto gdy i w innych zakresach kształcenia
dziecko przejawia niskie kompetencje, trzeba poważnie rozpatrzyć problem odroczenia
obowiązku szkolnego dziecka. Więcej informacji na ten temat podajemy w końcowych
rozdziałach tego programu. 

Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż
obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Przybliżanie dzie-
ciom aspektu kardynalnego liczby. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne
i scenariusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii „Dzie-
cięca matematyka” 105.

• Wnioskowanie o stałej liczbie elementów w zbiorze przy obserwowanych zmia-
nach (np. przesunięcie elementów) sugerujących, że jest ich po zmianie mniej lub
więcej.

Hasło to można zrealizować w trakcie sytuacji zadaniowych ułożonych w takiej kolejności.
Dzieci:

– liczą elementy w zbiorze (kasztany, kamyki, klocki, płytki itd.) i ustalają, ile ich jest;
– wprowadzają zmiany (zsuwają policzone obiekty, zasłaniają je, układają jedne na dru-

gich, wkładają do pojemników itd.) i obserwują efekt tych zmian;
– następnie zastanawiają się, czy po każdej zmianie jest tyle elementów, ile było, i wypo-

wiadają się w tej sprawie;
– jeżeli mają wątpliwości, liczą elementy po każdej zmianie.
Taką serię zadań należy powtarzać co jakiś czas. Przy kolejnym powtórzeniu okaże

się, że dzieci będą przekonane o tym, że liczba elementów nie zmienia się mimo zmian
w ich układzie.

• Ustalanie równoliczności dwóch zbiorów na podstawie liczenia elementów lub ustawiania
ich w pary, po jednym elemencie z porównywanych zbiorów.

Trzeba zorganizować serię sytuacji zadaniowych o następującym przebiegu. Dzieci:
– porównują dwa zbiory przedmiotów i szacują: tu i tu jest tyle samo, tu jest więcej, a tu

jest mniej;
– ustalają równoliczność na dwa sposoby: a) łącząc w pary po jednym elemencie z obu

zbiorów (mogą zsuwać, nakładać przedmioty na siebie, równocześnie rozsuwać przed-
mioty tak, aby powstały dwa zbiory, łączyć kreską, pętelką lub kolorować parami), b) li-
cząc elementy jednego zbioru, potem drugiego.

Jeżeli dziecko tworzyło pary i ustaliło, że „tu i tu jest tyle samo”, to (dla sprawdze-
nia) ma policzyć elementy w obu zbiorach. Gdy liczyło elementy w zbiorach, dla spraw-
dzenia ma ułożyć je w pary. Ważne, żeby dzieci stosowały obie metody ustalania równo-
liczności.
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104 Szczegółowe informacje o takich zajęciach są zawarte w cytowanej już książce dla rodziców i nauczycieli Dziecięca matematy-
ka, s. 87–100.
105 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 139–153, a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecię-
ca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997, s. 66–69.



• Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby w grach i zabawach.

Mogą to być zabawy „Zbieramy owoce w sadzie”, „Ile wart jest domek”, „Bierki”, „Rozda-
jemy prezenty dzieciom” lub inne wymyślone przez nauczycielkę i dzieci.

Wnioskowanie o stałej liczbie elementów w zbiorze – chociaż obserwowane zmiany w ich
układzie sugerują, że przedmiotów może być więcej lub mniej – jest dzieciom potrzebne do zro-
zumienia aspektu kardynalnego liczby naturalnej106. W pierwszych tygodniach nauki w klasie
pierwszej nauczycielki będą realizowały monografię kolejnych liczb w zakresie pierwszej dziesiąt-
ki w sposób szkolny. W tym czasie mali uczniowie muszą wykazać się operacyjnym rozumowa-
niem w zakresie ustalania równoliczności w porównywanych zbiorach. 

Niektórym sześciolatkom nie wystarczają doświadczenia gromadzone na zajęciach, aby
osiągnąć taki poziom kompetencji. Jeżeli nauczycielka będzie obserwowała dzieci, dostrze-
że zapewne te, które rozumują jeszcze na poziomie przedoperacyjnym. Dla upewnienia się
radzimy każde takie dziecko zaprosić do stolika i zorganizować dla niego krótkie zadania
diagnostyczne opisane w Dziecięcej matematyce107 lub przedstawione w filmie omawiają-
cym metody diagnozowania tych zakresów funkcjonowania, które są ważne dla szkolnej
edukacji matematycznej108. 

Dzieci, które wykazują zbyt niski poziom kompetencji, wymagają dodatkowych zajęć
wspomagających ich rozwój umysłowy109. Może się jednak zdarzyć, że większość dzie-
ci w grupie wymaga takiego wsparcia, wówczas trzeba zorganizować dla nich serię za-
jęć, które są przewidziane dla dzieci młodszych110, a dopiero potem wprowadzić to, co
jest przeznaczone dla sześciolatków. Jest to ważne, gdyż ustalanie równoliczności (i po-
trzebne tu operacyjne rozumowanie) jest niebywale ważne w uczeniu się matematyki
w pierwszej klasie. 

Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne i scenariusze zajęć przydatne do reali-
zacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii „Dziecięca matematyka”111.
• Numerowanie obiektów ustawionych w rzędy w różnych sytuacjach. Określanie miejsca

wybranych przedmiotów w rzędzie: ten jest czwarty, ten jest piąty itd.

Przykłady zajęć:
– ustawienie ponumerowanych krzesełek: krzesełka są zgrupowane w środku sali i dzieci

ustawiają je w rzędzie zgodnie z numeracją, potem każde dziecko otrzymuje numerek
i siada na swoim krzesełku;
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106 Wyjaśnienie tej kwestii znajduje się w książce E. Gruszczyk-Kolczyńskiej: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ma-
tematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 1997, rozdział 4.
107 Opisy takich zadań znajdują się w cytowanej książce dla rodziców i nauczycieli: Dziecięca matematyka, s. 62–66.
108 Cytowany wcześniej pakiet filmów: Dziecięca matematyka. Diagnozowanie dziecięcych kompetencji wraz z interpretacją wyni-
ków, zrealizowany według koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, WSiP, Warszawa 1998.
109 W cytowanej wcześniej książce dla rodziców i nauczycieli: Dziecięca matematyka znajdują się szczegółowe informacje o spo-
sobach prowadzenia takich zajęć (s. 62–69).
110 Są one opisane w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięcio-
latków. Dziecięca matematyka. Książka dla nauczycieli przedszkoli, dziecięcych terapeutów i psychologów.
111 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 79–94, a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca
matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997, s. 69–73.



– oglądanie kolorowych książeczek ze zwróceniem uwagi na numerację stron: liczenie
ponumerowanych stron i ustalanie, jaki obrazek jest na stronie piątej, dwunastej,
piętnastej itd.;

– numerowanie schodów, układanie przedmiotów na schodach i ustalenie, na którym
schodku jest np. piłka;

– chodzenie po ponumerowanych stopniach i ustalanie, na którym schodku stoją dzieci,
a także na które schodki już weszły i na które jeszcze wejdą. 

• Liczenie obiektów ustawionych rzędem: od początku do końca, od końca do początku
i zaczynając od dowolnego miejsca. 

Dzieci ustawiają przedmioty w długich rzędach i liczą je:
– od początku, tak daleko jak potrafią: jeden, dwa, trzy, cztery itd.;
– od końca do początku, np. osiem, siedem, sześć itd.;
– od dowolnego miejsca liczą dalej, np. czwarty, piąty, szósty itd.;
– od dowolnego miejsca liczą do tyłu, np. piąty, czwarty, trzeci.

• Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby w grach i zabawach.

Mogą to być zabawy: „Jeździmy windą w zaczarowanym domu”, „Rozmowy liczb”
i różne warianty gry „W kartofla”, gra „Polowanie na tygrysa” w wersji łatwiejszej i trud-
niejszej.

W szkole, już w klasie pierwszej, wymaga się od dzieci operacyjnego rozumowania w za-
kresie ustalania miejsca określonej liczby w szeregu liczb naturalnych. Tymczasem z ontoge-
nezy wynika, że większość dzieci osiąga taki poziom kompetencji pomiędzy 7. a 8. rokiem
życia. Oznacza to, że w grupie sześciolatków będzie sporo dzieci, dla których jest to jesz-
cze bardzo trudne. Dlatego trzeba starannie zrealizować wymienione hasła. Mimo to może
się okazać, że niektórym dzieciom to nie wystarczy. 

Pojawia się pytanie – jak wyodrębnić dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia.
Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że będą to te dzieci, które nie radzą sobie z li-
czeniem i nie odróżniają liczenia poprawnego od błędnego. 

Dla tych dzieci trzeba organizować dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój te-
go zakresu rozumowania112. Może się także zdarzyć, że takich dzieci będzie bardzo
dużo. Warto wówczas zorganizować im wspólne zajęcia według scenariuszy prze-
znaczonych dla cztero- i pięciolatków113, a potem dopiero to, co mają realizować
sześciolatki.

Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu
sobie stałości długości. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne i scena-
riusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii „Dziecięca
matematyka” 114.
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112 Tamże, s. 69–73.
113 Są one opisane w publikacji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięcio-
latków. Dziecięca matematyka. Książka dla nauczycieli przedszkoli, dziecięcych terapeutów i psychologów.
114 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 173–187, a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecię-
ca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997, s. 74–82.



• Porównywanie i szacowanie wielkości najpierw dwóch, a potem trzech obiektów. Ustala-
nie, czy są tej samej długości, który z nich jest dłuższy.

Przykłady zajęć. Dzieci porównują na przykład patyki (paski papieru, sznurki)
i stwierdzają:

– ten jest dłuższy od tego o tyle (pokazują);
– ten i ten są tej samej długości;
– ten, ten i ten są tej samej długości;
– ten jest krótki, ten dłuższy o tyle (pokazują), a ten najdłuższy i jest o tyle dłuższy od naj-

krótszego (pokazują);
– ten i ten są tej samej długości, a ten jest od nich dłuższy o tyle (pokazują).

• Mierzenie długości krokami, stopa za stopą, łokciami, dłonią i palcami. Zastosowanie takie-
go mierzenia w sytuacjach życiowych.

Przykłady zajęć:
– mierzenie przedszkola: dzieci mierzą długość sal, parapetów, ławek itd.;
– zawody sportowe: starszaki mierzą osiągnięcia sportowe przedszkolaków: jak daleko

dzieci rzucają woreczkami, jak daleko skaczą itp. Na koniec ustalają, kto zajął pierwsze,
drugie, trzecie miejsce. 

• Odmierzanie długości klockami, patykami, sznurkiem. Stosowanie tych umiejętności w co-
dziennych sytuacjach.

Przykłady zajęć:
– dzieci mają zapakować paczkę i wysłać ją pocztą: trzeba odmierzyć potrzebną długość

sznurka, zapakować paczkę, zaadresować ją i wysłać;
– dzieci przygotowują paski na ozdoby choinkowe: mają być tej samej długości, żeby łań-

cuch był piękny;
– dzieci pomagają nauczycielce w innym ustawieniu mebli w sali zabaw: zastanawiają się

nad tym, jak ustawić meble, i mierzą je, aby sprawdzić, czy mebel zmieści się w danym
miejscu itd. 

• Doświadczenia pomagające dzieciom uświadomić sobie stałość długości w sytuacji zmian
sugerujących, że może być inaczej.

Mogą to być serie eksperymentów o następującym przebiegu:
– każde dziecko ma do dyspozycji po dwa kawałki sznurka, dwa paski materiału i dwa pa-

ski kartonu itp.;
– porównuje długość każdej pary i ustala, że są tej samej długości (jeżeli nie, przycina od-

powiednio nożyczkami);
– przekształca jeden z kawałków: zwija sznurek, składa pasek papieru w harmonijkę, zwi-

ja pasek kartonu w rulon itp.;
– porównuje pary: niezwinięty i zwinięty kawałek sznurka, prosty i złożony w harmonijkę

pasek papieru, prosty i zwinięty w rulon pasek kartonu;
– wypowiada się w sprawie długości: Czy po zmianie paski nadal są tej samej długości?
Uwaga! Dziecko może: a) twierdzić, że po takich zmianach (zwinięciu sznurka, uło-

żeniu w harmonijkę, zwinięciu w rulon) dwa kawałki sznurka, dwa kawałki papieru, dwa
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kawałki kartonu już nie są tej samej długości, b) chcieć zniwelować zmianę i rozwinąć
sznurek, wyprostować paski papieru i kartonu, bo tylko w ten sposób może się wypo-
wiadać w tej sprawie, c) być przekonane, że zwijanie sznurka, składanie papieru nie ma
wpływu na długość.

• Zapoznanie dzieci z narzędziami do pomiaru długości: miarka krawiecka i stolarska,
taśma miernicza i linijka szkolna. Posługiwanie się takimi narzędziami i mierzenie za
ich pomocą długości różnych obiektów.

Można dzieci zapoznać z narzędziami pomiaru długości dopiero wówczas, gdy mają
świadomość stałości długości. Jeżeli tak się nie stało, trzeba powtórzyć i wzbogacić serię
ćwiczeń opisaną w komentarzu do poprzedniego hasła programowego.

Gdy dzieci rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie się od nich wymagało rozumo-
wania operacyjnego w zakresie ustalania stałości długości. Na szczęście nie stanie się to na
początku roku szkolnego, lecz dopiero w drugim półroczu. Mierzenie będzie kształtowane
intensywnie w drugiej i trzeciej klasie, gdy nauczyciele będą przekazywać uczniom umowy
dotyczące jednostek pomiaru długości.

W szkolnej edukacji matematycznej zakłada się, że wszystkie dzieci rozumują już
operacyjnie w zakresie ustalenia stałości długości. Tymczasem dzieci o typowym roz-
woju osiągają poziom operacyjnego rozumowania w tym zakresie dopiero około 8. ro-
ku życia. 

Z naszych doświadczeń wynika, że stosunkowo łatwo można pomóc dzieciom spro-
stać tym wymaganiom. Przyczyni się do tego staranna realizacja wymienionych haseł.
Może się jednak okazać, że po ich zrealizowaniu w grupie sześciolatków będą dzieci,
które nadal mają kłopoty z wnioskowaniem o stałości długości przy obserwowanych
przekształceniach115. Dla nich trzeba zorganizować zajęcia dodatkowe według metody-
ki opisanej w cytowanej wcześniej publikacji Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców
i nauczycieli, s. 74–82.

Pomaganie dzieciom w kształtowaniu intuicji geometrycznej. Uzasadnienie psychologicz-
ne, wskazówki pedagogiczne i scenariusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują
się w publikacjach z serii „Dziecięca matematyka” 116.

• Ustalanie (na poziomie intuicji), czym jest dla dzieci kwadrat, trójkąt, prostokąt
i koło.

Zajęcia, na których jest realizowane to hasło, mogą mieć następujący przebieg:
– dzieci oglądają (wzrokiem i palcami) różnej wielkości, rozmiarów i kolorów klocki, płytki, pu-

dełka, piłki: koncentrują się na ich kształcie, rysują w powietrzu i nazywają;
– na geoplanie konstruują figury geometryczne: różnej wielkości prostokąty, trójkąty,

kwadraty, kreślą koła na piasku lub na papierze za pomocą sznurka, pinezki i kredki;
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– przyglądają się rozmaitym przedmiotom, aby dostrzec w nich kształt kwadratu, prosto-
kąta, trójkąta, koła.

• Dostrzeganie efektu lustrzanego odbicia, przesunięcia i obrotu figur geometrycznych: oso-
biste doświadczanie i wypowiadanie się. 

Przykłady zajęć:
– efekt lustrzanego odbicia: a) dzieci przykładają lusterko (bez ramek) do kartoników,

na których są naklejone prostokąty, kwadraty, trójkąty, półkola, trapezy (na jednym
kartoniku jedna figura) itp., obserwują efekt odbicia i porównują kształt figury, jej
lustrzane odbicie i mówią o tym, co dostrzegły i dlaczego tak się stało, b) dzieci przy-
kładają lusterko tak, aby uzyskać konkretną figurę, c) dzieci składają kartkę na połowę,
do środka wpuszczają krople atramentu (tuszu, farby), przyciskają złożoną kartkę,
a potem oglądają piękne symetryczne plamy i wypowiadają się, d) dzieci oglądają
obrazki z motylami, dostrzegają symetryczne wzory, a potem wycinają z kolorowych
papierów motyle i je zdobią;

– układanie szlaczków z kartoników o określonym kształcie, aby dostrzec efekt przesu-
nięcia i obrotu figur geometrycznych: można układać szlaczki z samych trójkątów
(kwadratów, prostokątów), można też łączyć trójkąty z kwadratami. 

• Projektowanie na przykład parkietów, ogrodów, wzoru tkanin na sukienki z kartoników
o różnych kształtach. 

Hasło to można zrealizować w trakcie następujących zajęć:
– dzieci projektują ręcznik kąpielowy dla misia, który wybiera się nad morze: mają do dys-

pozycji dużo kolorowych kartoników o różnych kształtach i duży wydłużony prostokąt,
na którym układają kolorowe ornamenty;

– na święto matki dzieci projektują tkaninę na sukienkę: mają białą kartkę (tkaninę) i spo-
ro kartoników w różnych kolorach i kształtach;

– po wysłuchaniu bajki dzieci projektują mozaikową podłogę do zamkowej kom-
naty.

Wspomaganie dzieci w kształtowaniu intuicji geometrycznej to ważny zakres edukacji
sześciolatków. Takie zajęcia niebywale rozwijają dziecięcą wyobraźnię, pamięć wzrokową
i rozumowanie operacyjne.

Jeżeli któreś z dzieci gorzej funkcjonuje w trakcie kształtowania intuicji geometrycznej,
nie trzeba z tego robić problemu. Ten zakres kształcenia będzie bowiem nadal rozwijany
w szkole i to w zakresie wielu obszarów edukacyjnych.

Może się jednak okazać, że dziecko źle funkcjonuje w trakcie kształtowania intuicji geo-
metrycznej, bo ma także kłopoty z wypowiadaniem się w rysunku, nie lubi wycinać i wyraź-
nie nie lubi zabaw konstrukcyjnych, na przykład zabaw klockami. Powodem może być
niezręczność manualna i znacznie obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa. Jest to po-
ważna sprawa i takie dziecko wymaga specjalistycznych zajęć wspomagających117 rozwój
sprawności manualnej oraz współpracy ręki i oka.
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Kształtowanie odporności emocjonalnej oraz zdolności do wysiłku intelektualnego dzie-
ci. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne i scenariusze zajęć przydatne do
realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii „Dziecięca matematyka” 118 i w książ-
ce o wprowadzaniu dzieci w sztukę konstruowania gier119.

• Rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych na-
pięć. Kształtowanie odporności emocjonalnej i wdrażanie do znoszenia klęski z na-
dzieją, że trzeba coś ponownie i lepiej wykonać (czynność, zdanie itp.) oraz że sukces
jest możliwy.

Można to kształtować, wdrażając dzieci do sztuki konstruowania gier, a gdy będą rozgry-
wały specjalnie dobrane gry, należy zacząć od przybliżenia dzieciom sensu prościutkiej gry
planszowej, np. „Wąż”.

Potem można już uczyć dzieci konstruowania gier–opowiadań, na przykład gry „Zajączki ści-
gają się do pola z kapustą”, „Koniki ścigają się po torze przeszkód”, „Rajd safari”.

• Wdrażanie dzieci do tworzenia różnych wariantów gier kształtujących:
– coraz sprawniejsze liczenie oraz dodawanie i odejmowanie;
– precyzyjne układanie po kolei i ustalanie miejsca wybranych liczb w szeregu;
– ustalanie, kto ma więcej, kto ma mniej, o ile mniej, o ile więcej.
Rozgrywanie gier gotowych i wariantów tych gier skonstruowanych przez dzieci.

Gdy dzieci nabiorą już wprawy w układaniu gier–opowiadań, można uczyć je two-
rzenia wariantów gier o wyraźnie zaznaczonych czynnościach matematycznych. Mogą
to być:

– łatwiejsze i trudniejsze warianty „Gry w kamyki”, „Gry w kości”, „Gry w domino”, „Gry
w kartofla”;

– dziecięce zabawy i gry z kartami;
– gry z kostkami: „Do przodu i do tyłu”, „Pułapki i premie”, „Przeprawa krasnali na drugi

brzeg” itd.

Zdolność do skupienia uwagi przez dłuższy czas i zdolność do wysiłku intelektualnego
mimo doznawanych napięć emocjonalnych jest ważnym składnikiem dojrzałości szkolnej
dzieci120. Od rozwoju tych zdolności zależy bowiem to, czy dziecko zniesie trudy nauki
szkolnej i w jaki sposób będzie korzystać z zajęć szkolnych. 

Niestety, coraz więcej dzieci ma kłopoty ze skupieniem uwagi przez dłuższy czas
i doprowadzeniem zadania do końca. Dlatego w naszym programie znajdują się treści
obejmujące ten zakres wspomagania rozwoju. Nie należy jednak oczekiwać, że korzyst-
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118 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
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matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997, rozdz. 13.



ne zmiany w zakresie skupiania uwagi i w kształtowaniu odporności emocjonalnej dzie-
ci można uzyskać w ciągu np. dwóch tygodni. 

Sprawdzoną metodą jest konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci, a potem ich rozgry-
wanie. Metoda ta uczy także dzieci znosić porażki z nadzieją, że wystarczy jeszcze raz spró-
bować i można osiągnąć sukces. Ponadto wdraża do godnego funkcjonowania w roli zwy-
cięzcy i pokonanego.

Wynika z tego, że ten blok haseł programowych trzeba zrealizować jesienią, np.
w październiku. Potem, w każdym następnym miesiącu, radzimy zorganizować dzieciom
zajęcia, w trakcie których będą mogły konstruować gry i je rozgrywać. Jeżeli nauczyciel-
ka zechce zrealizować ten blok haseł programowych według metodyki, zauważy popra-
wę już po kilku miesiącach. Warto także skłonić rodziców, żeby ze swoimi dziećmi czę-
ściej rozgrywali gry. 

Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynu, chociaż po przelaniu
wydaje się, że jest go więcej albo mniej. Wprowadzenie dzieci do mierzenia ilości płynu.
Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne i scenariusze zajęć przydatne do reali-
zacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii „Dziecięca matematyka” 121.

• Obserwowanie zmian towarzyszących przelewaniu wody: dolewam i jest więcej, odlewam
i jest mniej. 

Dzieci, zwłaszcza miejskie, mają niepokojąco mało doświadczeń z przelewaniem wo-
dy. Dlatego trzeba zorganizować zajęcia, podczas których będą miały okazję do ekspe-
rymentowania z wodą i obserwowania zmian towarzyszących przelewaniu, nalewaniu
i odlewaniu. 

Najlepiej wybrać ciepły dzień i zorganizować zajęcia w piaskownicy (woda dobrze wsiąka
w piasek). Dzieci czerpią wodę pojemnikami, napełniają przezroczyste butelki (plastikowe),
nalewają do nich wodę, dolewają i wylewają, przelewają z jednego naczynia do drugiego. Ob-
serwują, co się dzieje z wodą, i mówią o tym, co widzą i co myślą.

• Mierzenie wody miarką (kubkiem) i ustalenie, ile jest wody.

Można to zrealizować w trakcie zajęć zorganizowanych następująco:
– każde dziecko ma butelkę (z poprzednich ćwiczeń), kubek, lejek i tłustą kredkę,
– wlewa kubek wody do butelki i zaznacza kredką poziom wody, znowu wlewa kubek wo-

dy i zaznacza, ile jest jej w butelce;
– w ten sposób napełnia butelkę i wie, ile kubków wody się w niej mieści;
– potem odlewa trochę wody i próbuje ustalić, ile kubków wody jest jeszcze w butelce.

• Obserwowanie zmian w wyglądzie wody, gdy zmienia się położenie butelki z wodą. Dzieci za-
stanawiają się, czy po każdej takiej zmianie wody jest tyle samo, mniej czy więcej.

Każde dziecko ma przezroczystą butelkę (plastikową) wypełnioną do 1/3 zabarwioną
wodą. Samo zakręca butelkę. Potem obserwuje wodę, gdy butelka zmienia położenie:
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stoi, leży, jest przechylona. Na koniec wypowiada się na temat ilości wody w butelce po
każdej takiej zmianie.

• Zapoznanie dzieci z opakowaniami płynów: 1 litr, 2 litry, pół litra.

Zajęcia, na których należy zrealizować to hasło, można przeprowadzić w następujący 
sposób:

– trzeba przygotować butelki o pojemności 1 litra, 2 litrów, pół litra; 
– dzieci nalewają do nich wodę, przelewają z jednej butelki do drugiej;
– pomoże to dzieciom zrozumieć, ile to jest litr, przekonać się, że można wodą z litrowej

butelki napełnić dwie butelki półlitrowe, a wlewając wodę z dwóch litrowych butelek,
napełnia się jedną butelką dwulitrową.

Dzięki takim doświadczeniom dzieciom będzie łatwiej zrozumieć sens pomiaru płynów
i umów, które przyjęto dla określenia obowiązujących jednostek.

Nie należy oczekiwać, aby wszystkie sześciolatki w grupie potrafiły wnioskować o stałej
ilości płynów, jeżeli widzą zmiany (przelewanie do innych naczyń) sugerujące, że wody jest
więcej lub mniej. Nie trzeba więc robić problemu, jeżeli według któregoś dziecka wody
będzie więcej (lub mniej), gdy zostanie ona przelana do innego naczynia, na przykład
z naczynia wąskiego do szerokiego.

Chociaż wnioskowanie o stałej ilości wody jest potrzebne dzieciom do rozumienia
sensu pomiaru płynów, to w szkole będą się o tym uczyć pod koniec drugiego semestru
pierwszej klasy. Do tego czasu zapewne wszystkie dzieci osiągną takie kompetencje. Jeżeli
nauczycielka zechce zrealizować podane tu hasła z zastosowaniem proponowanej meto-
dyki, odbędzie się to szybciej. Doświadczenia, jakie dzieci zgromadzą w trakcie tak prowa-
dzonych zajęć, spowodują bowiem, że będą uważniej przypatrywać się wodzie w trakcie
jej nalewania, wylewania i przelewania.

Waga i ważenie. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedagogiczne i scenariusze
zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach z serii „Dziecięca ma-
tematyka” 122.

• Konstruowanie wagi (np. z patyka, sznurka i torebek foliowych) i ważenie klockami róż-
nych zabawek, rozumienie sensu pomiaru ciężaru.

Konieczne są tutaj osobiste doświadczenia dziecka. Dlatego trzeba najpierw skonstruować
z dziećmi wagę (jedną dla pary dzieci):

– na końcach patyka należy przymocować przezroczyste foliowe torby (w sklepach dosta-
je się je do pakowania zakupionego towaru);

– następnie trzeba znaleźć środek patyka i przywiązać tam sznurek – waga gotowa; od-
ważnikami są klocki.

Dzieci ważą zabawki parami: jedno trzyma wagę, drugie waży i następuje zmiana. Ważne, aby
dzieci miały okazję do mówienia o tym, jak ważą i jakie są wyniki ich pomiaru.
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• Ważenie zabawek i ustalanie: to waży tyle i jest cięższe, a to waży tyle i jest lżejsze.

Trzeba zważyć wszystkie zabawki z sali zabaw. Dzieci pracują w parach: mają wagę,
klocki – odważniki i wiedzą, jakie zabawki mają ważyć. Wyniki pomiaru nauczycielka za-
pisuje na arkuszu. Na koniec dzieci ustalają, która zabawka jest najcięższa, a która naj-
lżejsza.

• Formułowanie reguł, które stosuje się w trakcie ważenia. Przejście od ważenia me-
todą prób i błędów do ustalenia listy czynności prowadzących do precyzyjnego
pomiaru.

Ważenie jest dla dzieci trudne, bo mają mało osobistych doświadczeń. Na dodatek proce-
dura ważenia jest dosyć skomplikowana. Po zważeniu kilku zabawek dzieci mają już tyle do-
świadczeń, że mogą odróżnić prawidłowe ważenie od ważenia nieprawidłowego. Dlatego
można wspólnie z dziećmi ustalić, co trzeba zrobić, aby zważyć dany przedmiot. Chodzi o to,
aby dzieci były przekonane, że trzeba:

– sprawdzić, czy szalki wagi są puste;
– na jedną włożyć to, co się chce zważyć, na drugą odważniki (mogą to być klocki);
– dążyć do zrównoważenia ciężaru (pokazują to ramiona wagi);
– stwierdzić, ile waży przedmiot.

• Doświadczenia pomagające dzieciom oddzielić cechę ciężaru np. od wielkości ważonych
przedmiotów.

Może w tym pomóc na przykład taka seria zadań:
– dzieci ważą te same przedmioty klockami cięższymi, np. drewnianymi, i klockami lżejszy-

mi, np. plastikowymi, na koniec próbują określić wyniki pomiaru i wyjaśnić, dlaczego jest
on różny; 

– dzieci wkładają na jedną szalkę paczki makaronu (razem ma być kilogram), a na dru-
gą małą kilogramową paczkę soli, ważą i zastanawiają się, dlaczego ramiona wagi
pokazują „tu i tu tyle samo”, a przecież widać, że makaron zajmuje dużo miejsca,
a sól mało;

– dzieci wkładają na szalki pudełka o tych samych wymiarach: w jednym są chrupki,
a w drugim cukier, i obserwują, co pokazują ramiona wagi. Potem próbują wyjaśnić, dla-
czego – mimo że na szalkach są podobnej wielkości pudełka – ramiona wagi pokazują:
„To jest cięższe”.

• Zasady, według których paczkuje się towar: jednokilogramowe opakowania z cukrem, so-
lą, półkilogramowe opakowania bułki tartej, ryżu, kaszy itd.

Trzeba zorganizować wycieczkę do sklepu. Dzieci mają tam okazję oglądać rozmaite ro-
dzaje wag i zapoznać się ze sposobami pakowania towaru. Mogą także zobaczyć, gdzie znaj-
dują się informacje dotyczące ciężaru. Po wyciecze dzieci mówią o tym, jak jest paczkowany
towar.

Rozumowania dotyczące porównywania ciężaru i ważenia są trudne. Dlatego nie
trzeba robić problemu, jeżeli dzieci nie będą się wykazywały precyzją rozumowania.
Realizacja przedstawionych w tym bloku haseł jest sposobem wprowadzenia dzieci
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w problemy ważenia. W szkole będzie to kontynuowane na wielu zajęciach – nie tylko
z matematyki – pod koniec klasy pierwszej, potem w klasie drugiej i trzeciej. Do tego
czasu zapewne wszystkie dzieci osiągną należyte kompetencje. 

Doświadczenia, jakie sześciolatki zgromadzą w trakcie realizacji tego zakresu kształce-
nia, spowodują, że będą one zainteresowane ważeniem i przy każdej nadarzającej się oka-
zji będą próbowały same ważyć. I o to tutaj chodzi.

Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią oraz zapisywanie czynności matematycznych
w sposób dostępny dla sześciolatków. Uzasadnienie psychologiczne, wskazówki pedago-
giczne i scenariusze zajęć przydatne do realizacji tego hasła znajdują się w publikacjach z se-
rii „Dziecięca matematyka” 123.

• Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią.

Należy zachować następującą kolejność:
– organizowanie sytuacji życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga liczenia;
– układanie zadań do obrazków i symulowanie rozwiązania zadania na kasztanach, żołę-

dziach, kamykach itp.;
– układanie i rozwiązywanie zadań z treścią bez obrazków.
Uwaga! Dzieci konstruują i rozwiązują zadania w taki sposób: a) układają historyjkę, pa-

miętając o umieszczeniu w niej danych oraz o tym, że musi się ona kończyć sensownym py-
taniem, b) rozwiązują ułożone zadania z zastosowaniem symulacji (posługują się patyczkami,
liczą na palcach itd.) i odpowiadają na pytanie końcowe.

• Kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.

W tradycji wychowania przedszkolnego sześciolatki poznają znaki <, >, =, +, –. Następ-
nie układają działania z tych znaków i liczb zapisanych na kartonikach. Warto kontynuować
tę tradycję, bo pomaga dzieciom rozumieć sens kodowania i dekodowania czynności ma-
tematycznych. 

Dzieci lepiej zrozumieją sens znaków =, <, >, +, –, jeżeli wprowadzi się je w towarzystwie fi-
gur liczbowych. Figury liczbowe są symbolami liczb i można pomiędzy nimi zapisywać znaki
działań. Jednocześnie dziecko może, np. przy wyznaczaniu sumy, policzyć kółka figury liczbo-
wej. Więcej informacji znajduje się w podanej literaturze.

• Zapisywanie (kodowanie) wykonywanych zadań rachunkowych za pomocą grafów
i uproszczonych rysunków, rozwiązywanie zadań zapisywanych w taki sposób. 

Z takimi sposobami kodowania czynności matematycznych można zapoznać dzieci
w trakcie konstruowania i rozgrywania gier, na przykład „Rozmowy liczb”, „Gra w kartofla”,
„Żaby skaczą do stawu”, „Gra w kamyki”.
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123 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,
w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000, s. 231–257, a także E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska: Dziecię-
ca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997, s. 162–176.



4.9.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć, znać i umieć, aby sprostać wymaganiom
stawianym mu w szkole na zajęciach z edukacji matematycznej?

Z badań nad przyczynami nadmiernych trudności i niepowodzeń w szkolnym uczeniu się
matematyki wynika, że główną przyczyną jest to, iż dzieci rozpoczynają naukę w klasie
pierwszej bez należytej dojrzałości umysłowej w tych zakresach, które są ważne dla szkol-
nego uczenia się matematyki124: 

– dzieci, które nie rozumują jeszcze na poziomie operacji konkretnych w zakresie po-
trzebnych do kształtowania pojęcia liczby naturalnej125, nie rozumieją wyjaśnień na-
uczycielki i z wielkim trudem orientują się, na czym polega rozwiązywanie zadań;

– dzieci, które liczą tylko do 10 i nie potrafią jeszcze dodawać i odejmować na zbio-
rach zastępczych, będą miały kłopoty z rozwiązywaniem zadań z zeszytu ćwiczeń
z matematyki;

– dzieciom zbyt kruchym i mniej dojrzałym emocjonalnie bardzo trudno wytrzymać na-
pięcia, które są związane z nauką matematyki na lekcjach: rozwiązywanie zadań, ha-
łas, konieczność skupienia się przez dłuższy czas na jednej czynności, konkurowanie
z innymi dziećmi o względy nauczycielki itp.;

– dzieci, które mają gorszą sprawność rąk i obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową,
brzydko piszą i rysują: są gorzej oceniane, mimo że w wykonanie tych czynności wkłada-
ją wiele wysiłku. 

W świetle tych ustaleń jest niezwykle ważne, aby sześciolatki były dobrze przygotowa-
ne do uczenia się matematyki w sposób szkolny. Każdy sześciolatek objęty tym progra-
mem, niezależnie od tego, czy chodzi do przedszkola, czy do klasy zerowej, ma w czerw-
cu wykazać się:

– w zakresie dziecięcego liczenia: a) umiejętnością liczenia przedmiotów, rozróżniania
błędnego liczenia od poprawnego126, b) stosunkowo wysokimi umiejętnościami wy-
znaczania wyniku dodawania i odejmowania (w łatwych przypadkach dziecko ma ra-
chować w pamięci, a w trudniejszych może pomagać sobie palcami lub innymi zbiora-
mi zastępczymi)127;

– w zakresie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym: a) wnioskowaniem
o równoliczności mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywa-
nych zbiorach (na przykład po przesunięciach sugerujących, że jest więcej lub mniej, po
ułożeniu w komin, włożeniu do pudełka itp.)128, b) umiejętnością układania przedmio-
tów w serie rosnące i malejące (po wybraniu jednego przedmiotu ma określić wszystkie
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124 Więcej informacji na ten temat znajduje się w cytowanej już książce E. Gruszczyk-Kolczyńskiej: Dzieci ze specyficznymi trudno-
ściami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze (wstęp i rozdział 2).
125 Proces nauczania matematyki w klasie koncentruje się wokół kształtowania w umysłach dzieci pojęcia liczby naturalnej, umie-
jętności rachunkowych najpierw w zakresie 10, potem 20 i dalej pełnymi dziesiątkami do 100. Jednocześnie dzieci mają wstępnie
poznać regularności układu dziesiątkowego, a także zrozumieć sens pomiaru długości. Zdecydowana większość zdań w dziecię-
cych zeszytach ćwiczeń dotyczy tych treści kształcenia. 
126 Problem ten jest omówiony w książce E. Gruszczyk-Kolczyńskiej: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematy-
ki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 1997 (i wcześniejsze wydania), rozdział 3.
127 Dostrzeganie błędów w liczeniu świadczy o tym, że dziecko ma już przyswojone reguły, które muszą być stosowane w licze-
niu. Sprawne wymienianie liczebników (tzw. klepanie liczebników) może być efektem wyćwiczenia i nie musi świadczyć o opano-
waniu umiejętności liczenia. Szerzej na ten temat w cytowanej wcześniej publikacji, s. 22–46.
128 Taki poziom kompetencji jest dzieciom potrzebny dla rozumienia aspektu kardynalnego liczby naturalnej. Z tradycji szkolnego
nauczania matematyki wynika, że monograficzne opracowanie liczby naturalnej nauczycielki zaczynają realizować już w drugim
miesiącu nauki w klasie pierwszej. Jeżeli dziecko nie będzie miało opisanych tu kompetencji, zostanie narażone na niepowodzenie.
Szerzej na ten temat w cytowanej poprzednio publikacji, s. 46–71.



mniejsze lub większe w tej serii), wskazując np. liczbę 5, dziecko powinno wiedzieć, że
liczby 4, 3, 2, 1 są od niej mniejsze, a liczby 6, 7, 8, ... są od niej większe)129;

– kompetencjami potrzebnymi do orientowania się, w jaki sposób mierzy się długość,
pojemność i ciężar: chodzi o dążenie do precyzji pomiaru, a także o zdolność do
wnioskowania o stałości wielkości mimo obserwowania zmian sugerujących, że po
zmianie jest na przykład więcej lub mniej wody130;

– w zakresie odporności emocjonalnej i rozumnego zachowania się w sytuacjach wy-
magających wysiłku intelektualnego131: a) dziecko ma być zdolne do podejmowania
zadań na swoją miarę i realizowania ich do końca mimo napięć emocjonalnych (nie
może z byle powodu porzucać zaczętego zadania ani też zajmować się czymś innym),
b) ma także charakteryzować się taką odpornością, aby z błahego powodu nie ulegać
frustracji;

– w zakresie motywacji do nauki szkolnej132: a) dziecko ma przejawiać ochotę do pod-
jęcia nauki w szkole, b) powinno umieć cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać
satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie, c) ma mieć wyobrażenie o obowiąz-
kach wynikających z roli ucznia.

W jaki sposób można zorientować się w tym, czy dziecko ma kompetencje z przedstawio-
nej listy? Niestety, sama obserwacja i analiza dziecięcych zachowań nie wystarczają, chociaż
jest to znakomite źródło wiadomości o dziecku. Należy przeprowadzić badania diagnostycz-
ne z zastosowaniem specjalnego pakietu metod. Szczegółowe informacje o merytorycznych
podstawach takiej diagnozy są zawarte w przypisach wraz z podaniem publikacji, z którymi
trzeba się zapoznać. Natomiast sposoby diagnozowania dzieci (wraz z interpretacją dziecię-
cych zachowań) pokazane są w pakiecie filmów dla nauczycieli oraz pracowników poradni
psychologicznych i pedagogicznych dla dzieci133.

Jeżeli w czerwcu dziecko nie wykazuje opisanych wcześniej kompetencji, trzeba poważ-
nie rozważyć możliwość odroczenia obowiązku szkolnego. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w ostatnich rozdziałach tego programu.
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129 Kompetencje te są dzieciom potrzebne do kształtowania aspektu porządkowego liczby naturalnej. Należy dodać, że kompe-
tencje te kształtują się powoli i jeżeli dziecko nie ma ich w czerwcu, może nie zdążyć ich osiągnąć do czasu, gdy w klasie pierwszej
zacznie się opracowywać monografię liczby naturalnej. Szerzej na ten temat w cytowanej publikacji.
130 Nauka matematyki w klasie pierwszej tradycyjnie obejmuje wdrożenie dzieci do mierzenia długości, pojemności, ciężaru (wa-
żenie). Treści te są realizowane w różnych miesiącach nauki szkolnej, zwykle w drugim semestrze. Kłopot polega na tym, że nauka
w systemie klasowo-lekcyjnym nie sprzyja organizowaniu dzieciom praktycznego pomiaru. Dla zrozumienia sensu pomiaru muszą
małym uczniom wystarczyć obrazki z narysowaną wagą, butelkami wypełnionymi płynem. Jeżeli dzieci nie przejawiają wymienio-
nych kompetencji, to mają spore kłopoty ze zrozumieniem przedstawionych tam informacji. Szerzej na ten temat w cytowanej pu-
blikacji, s. 57–63.
131 Ten zakres kompetencji jest bodaj najważniejszy do osiągania szkolnych sukcesów nie tylko w zakresie nauki matematyki. Peł-
ne omówienie tego problemu w cytowanej publikacji (s. 103–125), a także w książce E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej: Dzie-
cięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa, 1997, s. 139–162.
132 Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci z eksperymentalnych przedszkoli podążające ścieżką sukcesu szkolnego reprezento-
wały także ten zakres kompetencji. Więcej informacji na ten temat w cytowanej książce: Dziecięca matematyka... (s. 6 i dalsze). Po-
nadto pracując przez wiele lat z dziećmi, nie spotkałam dziecka, które by nie chciało być dobrym uczniem, gdy rozpocznie naukę
w szkole (oczywiście mamy tu na myśli dzieci z szeroko rozumianej normy). Gorzej z wyobrażeniem obowiązków uczniowskich:
to, czego wymagano od dzieci w klasie pierwszej, nie zawsze im się podoba. Nie bez znaczenia są tu głośno wyrażane opinie ro-
dziców, często niesprawiedliwe i nieprzyjazne dla szkoły.
133 W pakiecie filmów dotyczących diagnozowania czynności umysłowych ważnych dla osiągania sukcesów w nauce matematyki
w szkole znajdują się:
– Dziecięce liczenie: Liczenie obiektów i respektowanie umów. Diagnozowanie kompetencji dzieci od lat 3 do 8;
– Dziecięce liczenie: dodawanie i odejmowanie oraz ustalanie, w którym zbiorze jest więcej elementów. Diagnoza kompetencji dzie-

ci od lat 3 do 8;
– Orientacja przestrzenna. Diagnozowanie kompetencji dzieci od lat 3 do 8;
– Operacyjne rozumienie w zakresie potrzebnym dzieciom do przyswojenia pojęcia liczby naturalnej. Diagnozowanie kompetencji

dzieci od lat 5 do 9;
– Operacyjne rozumienie w zakresie potrzebnym dzieciom do rozumienia sensu mierzenia wielkości ciągłych. Diagnozowanie kom-

petencji od lat 5 do 9;
– Klasyfikacja. Diagnozowanie kompetencji dzieci od lat 3 do 9.



4.10. Wychowanie przez sztukę: wyrażanie własnych myśli i uczuć
w różnorodnych formach plastycznych. Poznawanie tego, 
co inni przekazują w malarstwie, rzeźbie i architekturze 

4.10.1. O potrzebie wspomagania dzieci w wyrażaniu własnych myśli i uczuć
poprzez różnorodne formy plastyczne oraz wdrażanie do poznawania
i przeżywania malarstwa, rzeźby i architektury 

Twórczość plastyczna dziecka zajmuje w wychowaniu przedszkolnym tradycyjnie
uprzywilejowane miejsce. Dotyczy to zarówno kształcenia nauczycielek, jak i organizowa-
nia działalności dzieci w przedszkolu. Każda nauczycielka w trakcie studiów poznała nie tyl-
ko prawidłowości i kolejne etapy w rozwoju dziecięcego rysunku134, lecz także bogactwo
technik plastycznych. Zapewne dlatego w przedszkolach dba się o estetykę najbliższego
otoczenia dzieci i rozwija u nich upodobania estetyczne. Ponadto w trakcie wielu zajęć
dzieci mają okazję do wypowiadania się poprzez rysowanie, malowanie, lepienie itd. Na-
uczycielki dbają także o to, aby dzieci oglądały różnorodne dzieła sztuki. Prawie w każdym
przedszkolu urządza się kąciki regionalne, w których gromadzi się przedmioty artystyczne
i użytkowe danego regionu.

Taki sposób traktowania wychowania estetycznego zasługuje na uznanie. Dlatego nasze
propozycje mieszczą się w tym tradycyjnym zakresie pedagogiki przedszkolnej. To, co jest
nowe, dotyczy intensywnego wspomagania dzieci w wyrażaniu swoich przemyśleń i uczuć
w ekspresji plastycznej, poczynając od:

– ruchu, gestu i mimiki,
– muzyki i tańca,
– słuchania bajek, baśni i opowiadań.
Aby dziecko mogło swobodnie realizować się w zakresie każdego z tych wymiarów, na-

leży zadbać o to, by miało o czym opowiadać, chciało to przekazać innym i umiało tego do-
konać poprzez rysunek, „ulepiankę” itp.

Sześciolatki potrafią już swobodnie wypowiadać się w twórczości plastycznej – szczegól-
nie poprzez rysunek – jednak w zakresie zdolności twórczych występują spore różnice in-
dywidualne. Prace plastyczne wykonane przez jedne dzieci zachwycają śmiałością kolory-
styczną, trafnością przedstawionych kształtów, piękną kompozycją. Jest jednak dużo dzieci,
które unikają malowania, rysowania, lepienia. Twierdzą „Nie potrafię”, a jeśli już się skłoni
dziecko, na przykład do rysowania, to efekty są marne. 

Przyczyny tego są wielorakie: być może dziecko to nie miało wcześniej okazji do wypo-
wiedzi plastycznej, może ma stosunkowo słabą koordynację wzrokowo-ruchową, zostało
kiedyś zbyt ostro skrytykowane itp.
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134 Przypominamy, że rozwój rysunkowy dziecka jest przedstawiony w następujących publikacjach:
– S. Szuman: Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, WSiP, Warszawa 1990; 
– S. Szuman: O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, Warszawa, 1962; 
– P. Wallon, A. Cambier, D. Engelhart: Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa 1993; 
– Wychowanie przez sztukę, red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa, 1965;
– Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, red. S. Popek, WSiP, Warszawa 1985; 
– A. Fołtys, M. Fołtys: Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym, PZWS, Warszawa 1969; 
– I. Słońska: Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, PWN, Warszawa 1969.
Ponadto w każdym podręczniku psychologii rozwojowej, pedagogiki przedszkolnej i metodyki wychowania przedszkolnego znaj-
dują się rozdziały dotyczące wychowania estetycznego. Na przykład:
– Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. Poradnik metodyczny, red. I. Dudzińska, WSIP, Warszawa 1983, s. 342–396; 
– Pedagogika przedszkolna, red. M. Kwiatowska, Z. Topińska, WSiP, Warszawa 1988, s. 317–422; 
– Podstawy pedagogiki przedszkolnej, red. M. Kwiatowska, WSiP, Warszawa 1985, s. 275–344.



Problem polega na tym, że w wielu sprawdzianach rozwojowych stosowanych w diagnozie
dzieci rysunek człowieka jest podstawą do oceny możliwości intelektualnych135. Im bogatszy
schemat postaci człowieka przedstawia dziecko na swoim rysunku, tym lepsza ocena jego moż-
liwości umysłowych. Na dodatek dzieci, które unikają wypowiadania się w rysunku (malowaniu,
lepieniu itp.), mają zdecydowanie mniej stymulatorów rozwojowych. 

Z tego, co wiemy o prawidłowościach rozwojowych człowieka136, wynika, że korzystną
rolę odgrywają doświadczenia dotykowe i czuciowe, a także ruchowe i przestrzenne. Do-
świadczenia te sprzyjają kształtowaniu świadomości własnego „ja”, są źródłem wiedzy
o schemacie własnego ciała, o kształtach otaczających obiektów oraz ich miejscu w prze-
strzeni. Na początku takiemu dotykowo-czuciowemu poznawaniu świata towarzyszy per-
cepcja wzrokowa. W miarę rozwoju dziecka percepcja wzrokowa przyjmuje rolę
przewodnią i dziecko uczy się wykonywać pod kontrolą wzroku złożone czynności, które
pozwalają mu na coraz sprawniejsze funkcjonowanie137. Dotyczy to także twórczości pla-
stycznej – ważnego zakresu rozwoju umysłowego dziecka.

Kierując się tymi ustaleniami, radzimy następującą kolejność metodyczną, gdyż ułatwia
ona dzieciom wyrażanie swoich pragnień, przemyśleń i uczuć w działalności plastycznej:

– nauczycielka razem z dziećmi ustala, co warto przedstawić na rysunku (w „ulepian-
ce”, malowance itp.): wspaniałego słonia, wiewiórkę zbierającą orzechy, drzewa je-
sienią, tęczę po burzy itd.;

– dzieci pokazują (ruchem ciała i gestami) kształt, charakterystyczny ruch, np. wie-
wiórki, i opisują słowami, jak wygląda i co znajduje się obok niej;

– potem dzieci zaczynają rysować.
Tak bogate wprowadzenie ułatwi dzieciom twórcze wypowiadanie się, gdyż pomoże wy-

obrazić sobie to, co ważne. Gdy dzieci zaczynają tworzyć (malować, rysować, lepić),
powinny być skupione: nikt nie powinien mówić głośno i hałasować138. Gdy ukończą swoje
dzieło (muszą mieć na to tyle czasu, ile potrzebują), trzeba zadbać o to, aby każde dziecko
zostało obdarzone uwagą i mogło poczuć się dumne ze swego dzieła, dlatego trzeba zor-
ganizować wystawę dziecięcych prac.

Taki tok postępowania jest znany nauczycielkom. To, co proponujemy nowego, do-
tyczy wprowadzania doświadczeń ruchowych tuż przed rozpoczęciem malowania,
lepienia, rysowania itp. Z naszych doświadczeń wynika, że opowiadanie ruchem (np.
pokazywanie kształtu, wielkości, odległości) pomaga szczególnie tym dzieciom, które
są zbyt nieśmiałe, mają słabą koordynację wzrokowo-ruchową, a ponadto z niechęcią
traktują swoją działalność artystyczną. 

Niebywale kształtujące jest łączenie działalności plastycznej z przeżywaniem muzyki.
M. Debesse139 podaje wiele dowodów przemawiających za łączeniem tych dwóch obsza-
rów działalności artystycznej dzieci. W wychowaniu przedszkolnym sprawdzają się następu-
jące formy łączenia muzyki z działalnością plastyczną:

– przeżycie muzyczne jako punkt wyjścia oraz inspiracja do wypowiadania się w ry-
sowaniu, w malowaniu, w rzeźbie itp.;
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135 B. Hornowski: Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1982.
136 Więcej informacji na ten temat podają F. Affolter (Spostrzeganie, rzeczywistość, język, WSiP, Warszawa 1997) oraz P. Wallon,
A. Cambier, D. Engelhart (Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa 1993).
137 Więcej informacji podaje J. S. Bruner: Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978. W teorii reprezentacji s. 544–-581. 
138 Jeżeli jest to uzasadnione – dzieci przedstawiają nastrój np. zimy – można włączyć odpowiednio dobraną muzykę.
139 M. Debesse: Twórczość artystyczna dziecka a twórczość artysty, w: Wychowanie przez sztukę, red. I. Wojnar, PZWS, Warsza-
wa 1965.



– muzyka jako czynnik pomagający się skupić na działalności plastycznej;
– przełożenie tego, co dzieci np. narysowały, na język melodii i rytmu.
Takie i podobne formy łączenia twórczości muzycznej i plastycznej wzbogacają prze-

życia artystyczne dzieci, gdyż pozwalają interpretować linię melodyczną jako harmonię
barw (i odwrotnie).

W tradycji wychowania przedszkolnego łączy się także działalność plastyczną z tym,
czego dzieci się dowiadują i co przeżywają podczas słuchania opowiadań, bajek i baśni.
Dzieci uważnie słuchają np. opowiadania. Potem rozmawiają o tym, czego się dowiedziały,
a na koniec przedstawiają w działalności plastycznej to, co uznały za najważniejsze. Taki
schemat metodyczny znany jest każdej nauczycielce. Można więc tylko zachęcić do częste-
go prowadzenia takich zajęć.

W zakresie wychowania przez sztukę zalecamy wprowadzenie dzieci w świat malarstwa,
rzeźby i architektury, w tym także w twórczość ludową. W tradycji wychowania przedszkol-
nego zapoznaje się dzieci ze sztuką ludową poprzez organizowanie kącików regionalnych.
Zachęca się także dzieci do działalności artystycznej mieszczącej się w kręgu sztuki ludowej,
np. lepienie naczyń z gliny i ich wypalanie, wycinanki z papieru, wykonywanie pisanek, stro-
jenie gaików, topienie marzanny. Nie sposób przecenić tego zakresu wychowania przez sztu-
kę, bo sztuka ludowa w swojej prostocie jest bliska dziecięcej twórczości. Jest to także
wdzięczne pole do łączenia różnych dziedzin wychowania.

Proponujemy wzbogacić zakres wychowania przez sztukę i dlatego w nasz program
wpisujemy hasła, które:

– przybliżą dzieciom świat malarstwa i rzeźby poprzez wspólne oglądanie reprodukcji,
a także organizowanie dzieciom wycieczek do muzeów i na wystawy;

– uwrażliwią dzieci na piękno architektury tak, aby dostrzegały urodę budowli, „zielo-
nej architektury” i gustownie urządzonych wnętrz.

Kolejny ważny obszar wychowania przez sztukę to tworzenie przez dzieci sztuki użyt-
kowej, oczywiście na miarę ich możliwości. Mogą to być pocztówki, np. z okazji świąt
Wielkiej Nocy, ozdobne pudełka i koperty, do których można zapakować drobne przed-
mioty, a także prezenty w postaci figurek, naczyń, zakładek do książek, igielników itp. Te-
go rodzaju działalność jest wielce kształcąca, i to nie tylko ze względu na wartości arty-
styczne wykonywanych przedmiotów. Jest to bowiem doskonała okazja do kształtowania
sprawności manualnej, wszak dokładność i precyzja wykonania podnosi wartość artystycz-
ną przedmiotów. Ponadto dzieci uczą się, w jaki sposób mogą innym sprawić radość i wy-
razić wdzięczność.

4.10.2. Jakie treści trzeba zrealizować w zakresie wychowania przez sztukę
z uwzględnieniem różnorodnych form plastycznych 
oraz wprowadzenia dzieci w świat malarstwa, rzeźby i architektury?
Szczegółowe hasła programowe wraz z komentarzami metodycznymi

• Stwarzanie okazji do działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ru-
chowej i przestrzennej. 

Nauczycielka ustala razem z dziećmi, na jaki temat będą wypowiadać się plastycznie
(wcześniej przygotowuje odpowiednie materiały i organizuje miejsce pracy). Dzieci w formie
opowiadania ruchowego pokazują to, co będą przedstawiać w działalności plastycznej. Na
przykład pokazują ruchem rąk kształt słońca, kierunek jego promieni, kołysanie się drzew na
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wietrze, charakterystyczny ruch skradającego się kota. W trakcie takich opowiadań ruchowych
dzieci wyrażają słowami to, co robią, jak wyglądają obiekty, które chcą przedstawić.

Następnie dzieci siadają przy stolikach (stają przy sztalugach) i każde z nich rysuje, malu-
je, wycina, wydziera to, co wcześniej zostało pokazane. Gdy dzieci tworzą swoje dzieła, mo-
gą słuchać nastrojowej muzyki. Sprzyja to skupieniu i ułatwia wypowiadanie się w kolorach
i kształtach. Kiedy prace plastyczne są już ukończone, nauczycielka obdarza dzieci uwagą, po-
dziwia to, co zrobiły, i organizuje wystawę dziecięcych prac. 

• Stwarzanie okazji do działalności plastycznej poprzedzonej przeżyciami muzycznymi140. 

Dzieci siedzą wygodnie wokół nauczycielki i słuchają nastrojowej muzyki. Można je za-
chęcić do zamknięcia oczu i wyobrażenia sobie tego, co muzyka przedstawia. Po wysłucha-
niu utworu cichutko wstają, spokojnie podchodzą do stolików, sztalug i przedstawiają za po-
mocą linii, koloru, formy wysłuchaną opowieść muzyczną. Na koniec nauczycielka razem
z dziećmi organizuje wystawę dziecięcych prac, dbając o to, aby dzieci mogły odczuć satys-
fakcję z tego, czego dokonały.

• Stwarzanie okazji do ilustrowania opowiadań, bajek i baśni.

Dzieci w skupieniu słuchają opowiadania, bajki i baśni (może to być tekst czytany przez
nauczycielkę, opowiadana przez nią bajka albo utwór z dziecięcej płytoteki). Następnie przed-
stawiają słowami lub pantomimą to, co zamierzają narysować, namalować, ulepić. Potem
tworzą w technice plastycznej, którą nauczycielka uzna za właściwą. Na koniec każde dziec-
ko wyjaśnia, co przedstawiło w swojej pracy plastycznej. Nauczycielka organizuje wystawę
prac, którą będą oglądali rodzice.

• Przybliżanie dzieciom sztuki ludowej charakterystycznej dla regionów, w których
mieszkają. 

Sposób realizacji tego bloku zależy od możliwości organizacyjnych. Może to być zwiedza-
nie wystawy, wizyta w muzeum, spotkanie z twórcą ludowym, oglądanie zgromadzonych
przedmiotów artystycznych itp.

Informacje będą pełniejsze i bliższe dzieciom, jeżeli same urządzą kącik regionalny. Mogą
się w nim znajdować przedmioty wykonane przez twórców ludowych, a także prace dzieci
wykonane w konwencji sztuki ludowej. Taki kącik trzeba zorganizować jak przystało na mi-
nimuzeum regionalne: każdy artystyczny przedmiot jest pięknie wyeksponowany i podpisany
(co to jest, kto to zrobił).

• Przybliżanie dzieciom malarstwa, rzeźby i fotografii artystycznej.

Najlepiej, gdy pokazywane dzieła dotyczą tego, co dzieci interesuje i z czym się spotyka-
ją. Na przykład jesienią warto pokazać reprodukcje obrazów, na których artyści przedstawili
tę porę roku. Można oglądać albumy przy dobrze dobranej muzyce w tle. Można też razem
z dziećmi zorganizować wystawę „Jesień w malarstwie”, na którą sześciolatki zaproszą młod-
szych kolegów lub gości.
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• Uwrażliwienie dzieci na piękno architektury.

Proponujemy następujący porządek metodyczny do zrealizowania tego hasła:
– wspólne oglądanie albumów, w których przedstawiono piękną architekturę (budowle);
– wycieczka, której celem jest oglądanie budowli, ze zwróceniem uwagi na to, co jest

w nich szczególnie piękne;
– konstruowanie makiety, na której znajdą się budowle wykonane z różnych materiałów

i pięknie ozdobione przez dzieci.
Takich zajęć powinno być kilka, bo hasło to można zrealizować w korelacji z odpowiedni-

mi hasłami w zakresie wychowania rodzinnego i obywatelskiego. 

• Uwrażliwienie dzieci na piękno architektury zielonej.

Na ten temat mówi się bardzo rzadko, dlatego dorośli i dzieci z trudem dostrzegają pięk-
no parków i ogrodów. Radzimy, aby zajęcia realizujące to hasło prowadzić w następujący
sposób:

– dzieci oglądają albumy przedstawiające piękne parki i ogrody, podziwiają je i wypowia-
dają się na ich temat;

– nauczycielka organizuje wycieczkę do parku, ogrodu (dzieci wiejskie mogą iść do urokliwych
zakątków w swojej miejscowości) i kieruje obserwacjami dzieci tak, aby dostrzegły kompozy-
cje ogrodu i parku, a także sposób eksponowania poszczególnych roślin;

– po powrocie z wycieczki dzieci projektują ogród lub park, stosując rozmaite techniki pla-
styczne.

• Uwrażliwienie dzieci na piękno architektury wnętrz.

Realizując ten blok, można zastosować podobny do poprzednich schemat metodyczny:
– dzieci oglądają fotografie przedstawiające funkcjonalnie urządzone wnętrza i zastana-

wiają się nad tym, dlaczego na przykład meble są tak ustawione, podziwiają kolorystykę
i kształt przedmiotów;

– nauczycielka organizuje wycieczkę do miejsc, o których wie, że są tam ładnie urządzo-
ne wnętrza (muzeum, nowocześnie urządzone biura, banki itp.);

– po powrocie z wycieczki dzieci urządzają pokój dla lalek, misia lub zastanawiają się, co
można zmienić w ich sali, aby było wygodniej i ładniej.

4.10.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć i umieć z zakresu wypowiadania się
w działalności plastycznej, gdy rozpoczyna naukę w pierwszej klasie?

Efektów wychowania przez sztukę nie sposób zmierzyć. Obejmuje ono bowiem wspo-
maganie dziecięcej wyobraźni, swobodnej twórczości, a także zdolności do przeżywania
piękna. To, co można uchwycić i ocenić, dotyczy głównie łatwości, z jaką dzieci wypowia-
dają się poprzez techniki plastyczne. Jest to ważne, gdyż mali uczniowie będą odnosić szkol-
ne sukcesy wówczas, gdy ich rysunki będą bogate w szczegóły, ciekawe kolorystycznie,
a ponadto jeżeli będą przedstawiać to, co było tematem pracy plastycznej. Nauczycielka
wysoko oceni dziecko, gdy wykona ono także ciekawy ornament, pocztówkę, na której
napisze pozdrowienia dla najbliższych itd. 
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Dlatego trzeba zadbać o to, aby dzieci w ramach wychowania plastycznego poznały róż-
ne techniki plastyczne i posługiwały się nimi. Im chętniej i swobodniej będą wypowiadały się
w rysunku, malarstwie i innych technikach plastycznych, tym lepiej.

Jednak nie należy robić problemu, gdy któreś dziecko nie przejawia większego zaintereso-
wania architekturą, malarstwem czy rzeźbą. Tak bywa zazwyczaj, gdy dorośli z najbliższego
otoczenia dziecka także się tym nie interesują. Trzeba mieć nadzieję, że to się zmieni, gdy
dziecko zetknie się z prawdziwą sztuką w bardziej sprzyjających sytuacjach.

4.11. Wychowanie przez sztukę: słuchanie, rozumienie i tworzenie
muzyki 

4.11.1. O potrzebie dopasowania wychowania muzycznego do możliwości
rozwojowych dzieci 

Każda nauczycielka przedszkola w trakcie swoich studiów musiała poznać metodykę wy-
chowania muzycznego w przedszkolu. Dlatego nie ma potrzeby przedstawiać tu głównych
form wychowania muzycznego ani metod uwrażliwiania dziecka w zakresie poczucia rytmu
i tempa dźwięku oraz linii melodycznej itd. Nauczycielki znają także repertuar piosenek
i utworów muzycznych dla dzieci. Każda nauczycielka może z łatwością sięgnąć do publika-
cji, których notki bibliograficzne podajemy w przypisie141.

Aby osiągnąć dobre efekty w każdej dziedzinie wychowania, także w zakresie wycho-
wania muzycznego, istotne znaczenie ma korzystne dopasowanie oddziaływań pedago-
gicznych do możliwości rozwojowych dzieci. Dlatego warto przypomnieć najważniejsze
wskaźniki rozwoju muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym, tym bardziej że wiek
przedszkolny jest – jak twierdzą M. Manturzewska i H. Kotarska142 – okresem intensyw-
nego rozwoju pamięci i wyobraźni muzycznej, spontanicznej ekspresji muzycznej. Jest to
także czas rozwoju śpiewu i zabaw muzycznych. 

E. Sourian143 twierdzi, że prawie wszystkie dzieci są uzdolnione muzycznie. Problem jed-
nak polega na tym, że uzdolnienia te pojawiają się bardzo wcześnie i kształtują się intensyw-
nie w wieku przedszkolnym. Niestety, uzdolnienia muzyczne mogą zanikać, jeżeli się ich nie
pielęgnuje i nie rozwija. Dotyczy to także wieku przedszkolnego. 

Jeżeli nie podtrzymuje się u dzieci zainteresowania muzyką i nie rozwija się możli-
wości muzycznych w trzecim, w czwartym i kolejnych latach życia, można zaprzepaścić
ich uzdolnienia muzyczne. Następne okresy krytyczne dla rozwijania uzdolnień muzycz-
nych przypadają na dziewiąty rok życia, a potem w czasie adolescencji.
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– B. Podolska: Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1980; 
– R. Ławrowska: Muzyka i ruch, WSiP, Warszawa 1991.

142 M. Manturzewska, H. Kotarska: Rozwój muzyczny człowieka, w: Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, WSiP, War-
szawa 1990, s. 31. 
143 E. Sourian: Wpływ muzyki na rozwój psychiczny dziecka, w: Wychowanie przez sztukę, red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa 1995.



Ponadto E. Sourian144 twierdzi, że dorośli mogą nieświadomie zniszczyć dziecięce uzdol-
nienia muzyczne w następujący sposób:

– jeżeli dorośli śpiewają przy dziecku fałszywie, to uczy się ono także śpiewać fałszywie, na
dodatek zamiast śpiewać zacznie krzyczeć i może przestać interesować się muzyką;

– dzieci męczą się hałasem i tracą zdolność koncentracji uwagi: nadmierny hałas (w tym
zbyt głośna muzyka z radia i magnetofonu) przeszkadza dziecku zwrócić uwagę na to-
ny i dźwięki muzyczne.

Z tych właśnie powodów wiele dzieci w wieku szkolnym nie potrafi już słuchać muzyki
nadawanej przez radio. Są bowiem przyzwyczajone do tego, aby nie zwracać na nią uwagi,
na zasadzie usprawiedliwionej samoobrony przed hałasem. Wynika z tego, że dorosły mo-
że mimowolnie zniszczyć muzykalność dziecka, jeżeli otoczy je hałasem i kakofonicznymi
dźwiękami. 

Rozwijając uzdolnienia muzyczne, należy uwzględniać prawidłowości rozwojowe. Dla-
tego przypominamy najważniejsze z nich145. O tym, że uzdolnienia muzyczne rozwijają się
wcześnie, świadczą następujące fakty:

– już dwulatek potrafi przez chwilę w skupieniu słuchać muzyki;
– trzylatki potrafią już tak skoncentrować swoją uwagę na muzyce, że słuchają jej

w bezruchu przez kilka minut;
– przedszkolne maluchy mogą już śledzić linię melodyczną i dostrzec wiele innych

cech słuchanego utworu;
– młodsze przedszkolaki chętnie improwizują i wyśpiewują całe „arie”. Taka twórczość

towarzyszy zabawom i stanowi formę kontaktów interpersonalnych (rodzaj przeko-
marzania się rytmiczno-melodycznego). 

W ramach takiego spontanicznego śpiewu można wyróżnić eksperymentowanie z melo-
dią i śpiew melodeklamatyczny. Wyśpiewywane słowa nie mają dla dziecka większego zna-
czenia, gdyż są elementem formotwórczym (ornamentem), a rytm jest swobodny, elastyczny.
Natomiast śpiew melodeklamacyjny ma charakter narracyjny i dlatego dziecko zachowuje
rytm mowy, który służy mu do wyśpiewywania własnych przeżyć i przemyśleń.

W miarę doskonalenia umiejętności śpiewania zmieniają się preferencje dzieci i pio-
senki z repertuaru dziecięcego wypierają powoli śpiew spontaniczny. W rozwoju umiejęt-
ności śpiewania piosenek można wyróżnić dwa etapy. W pierwszym dzieci rozpoznają
i odtwarzają jedynie krzywą melodii (kierunek ruchu i kolejność wznoszenia się i opada-
nia). W drugim stadium dzieci rozpoznają i odtwarzają stosunki interwałowe pomiędzy
dźwiękami. Wczesne osiągnięcie drugiego stadium świadczy o tym, że dziecko jest obda-
rzone dobrym słuchem melodycznym. W rozwoju umiejętności śpiewania piosenek
można wyróżnić narastanie następujących kompetencji:

– dwu- i trzylatki potrafią zaśpiewać w całości proste piosenki, ale czynią to niezgod-
nie z wysokością dźwięków, chociaż z każdym miesiącem starają się dbać o większą
dokładność rytmiczną;

– cztero- i pięciolatki łatwo uczą się słów piosenek, odtwarzają rytm, a melodię śpie-
wają w przybliżeniu: jeżeli dziecko jest bardziej uzdolnione, potrafi już śpiewać po-
prawnie pod względem intonacyjnym;
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Ciekawą koncepcję rozwoju uzdolnień muzycznych podaje także S. Szuman: Muzyka i uzdolnienia muzyczne. Jest to rozdział
w książce S. Szumana: O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, Warszawa 1962.



– pięcio- i sześciolatki potrafią tak zaśpiewać piosenkę (słowa, rytm, melodia), że moż-
na ją rozróżnić, a jeżeli mają okazję do częstego śpiewania, mogą znacznie rozwinąć
poczucie rytmu i wrażliwość na wysokość dźwięku.

Dlatego piąty i szósty rok życia dzieci jest ważny w kształceniu śpiewu poprawnego
intonacyjnie. W tym okresie wzrasta także skuteczność wychowania muzycznego, gdyż
dzieci traktują piosenki tak jak zabawy i bajki, lubią je powtarzać. Wystarczy więc podać
dziecku dobry wzorzec piosenki i delikatnie skorygować, aby dostroiło się i śpiewało razem
z dorosłym. Ponadto dzieci w naturalny sposób łączą słuchanie muzyki i śpiewanie z ryt-
micznym poruszaniem się, pląsaniem i tańcem. Tu także można zauważyć następujące
prawidłowości:

– młodsze przedszkolaki mają jeszcze spore kłopoty z koordynacją i dlatego poruszają się
(pląsają) często niezgodnie ze śpiewem i muzyką: słyszana muzyka wyzwala u nich aktyw-
ność muzyczną, chociaż nie są jeszcze zdolne do adekwatnej percepcji ruchu;

– trzy- i czterolatki potrafią już dokładniej odtwarzać rytm w śpiewie, a pląsając, bar-
dziej dbają o koordynację ruchową ze słuchaną muzyką;

– pięciolatki chętnie pląsają i tańczą przy muzyce, gdyż potrafią koordynować ruch
z impulsem rytmicznym: klaszczą rytmicznie do słów znanej piosenki i są zdolne dopa-
sować swój śpiew do tempa i rytmu innych śpiewających;

– od szóstego roku życia spontaniczne reakcje na muzykę powoli zanikają: może to
być spowodowane chęcią naśladowania dorosłych, którzy spokojnie słuchają muzyki
i rzadko spontanicznie pląsają.

Muzyka jest bodaj jedyną dziedziną sztuki, która pozwala dziecku na kontakt z praw-
dziwymi dziełami, wobec których może ono mieć podobną postawę intelektualną i po-
dobne przeżycia jak człowiek dorosły. Dlatego wychowanie muzyczne – jeżeli jest do-
brze prowadzone – przyczynia się do rozwoju intelektualnego dzieci. Muzyka – zdaniem
E. Sourian146 – „uczy słyszeć i słuchać: angażuje wysiłek w celu poznania, i to poznania
aktywnego”. Dzieci, słuchając muzyki, spontanicznie wychwytują regularności, które
potem stosują w improwizacjach wokalnych. Te regularności mają także istotne znacznie
w edukacji matematycznej dzieci, szczególnie w rozwoju np. dziecięcego liczenia147.

Muzyka przyczynia się również do kształtowania dziecięcej wyobraźni. Jest też źródłem
radości, odprężenia i ukojenia. Dlatego w wychowaniu przedszkolnym coraz częściej stosu-
je się elementy muzykoterapii148 oraz zestawy ćwiczeń muzyczno-ruchowych149. Takie roz-
szerzenie zakresu wychowania muzycznego pozwala dzieciom rozwijać:

– pewność siebie, zaufanie do siebie, a także pozwala podnieść poziom samoświado-
mości i samodzielność;

– umiejętność przystosowania się do grupy, jak również niezależnego, odpowiedzial-
nego postępowania w grupie rówieśniczej. 
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146 Tamże, s. 233. 
147 Więcej informacji znajduje się w cytowanej wcześniej publikacji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej: Dziecięca matema-
tyka, książka dla rodziców i nauczycieli,  WSiP, Warszawa 1997, rozdziały 4 i 5. 
148 Muzykoterapia wywodzi się ze starożytności i rozwinęła się teraz w samodzielną dyscyplinę, która jest realizowana m.in.
w terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dzieci mieszczących się
w szeroko pojętej normie, jeżeli trzeba skorygować ich zachowanie. Odpowiednio dobrana muzyka jest traktowana jako wielo-
wymiarowy i niewerbalny środek komunikacji, jako sposób wyrażania uczuć, których nie sposób ująć w słowa. Więcej informa-
cji podają: R. Klöppel, S. Vliex: Rytmika w wychowaniu i terapii. Rozpoznawanie i korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci, War-
szawa 1995.
149 Na przykład według propozycji E. Skowrońskiej-Lebeckiej (Dźwięk i gest. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży,
WSiP, Warszawa 1984) lub J. Stadnickiej (Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998).



Jest to ważne w wychowaniu dzieci nieśmiałych i w korygowaniu zachowania dzieci bła-
znujących i agresywnych.

Przed ustaleniem konkretnych haseł w naszym programie wychowania muzycznego
dokonałyśmy analizy programów konstruowanych przed i po ostatniej reformie edukacji
przedszkolnej i szkolnej. W zasadzie twórcy tych dokumentów są zgodni, że w obszarze wy-
chowania muzycznego starszych przedszkolaków trzeba uwzględniać:

– wyrabianie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek;
– rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach, 
– rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
– rozwijanie inwencji muzycznej i ruchowej; 
– rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki.
Uznałyśmy za słuszne respektowanie tej tradycji, ale wzbogaciłyśmy ją: a) o większą kon-

sekwencję w dostosowaniu wymienionych celów wychowania muzycznego do potrzeb
i możliwości rozwoju psychoruchowego dzieci, b) o ćwiczenia rytmiczno-ruchowe pozwa-
lające dzieciom lepiej określać własne „ja” i funkcjonować w relacjach „ty i ja”, a także
w grupie, gdy poczucie „my” odgrywa istotną rolę.

4.11.2. Jakie treści trzeba zrealizować w zakresie wychowania muzycznego?
Szczegółowe hasła programowe wraz z komentarzami metodycznymi

• Słuchanie i śpiewanie piosenek150. 

Z przedstawionej analizy psychologicznej wynika, że w szóstym roku życia piosenki odgry-
wają szczególną rolę w rozwoju muzycznym dzieci. Dlatego każdego dnia sześciolatki powin-
ny mieć okazję:

– posłuchać pięknego śpiewu, gdy śpiewa dorosły, ale mogą także słuchać nagrań piose-
nek z repertuaru dziecięcego;

– śpiewania razem z dorosłym, dostrajając się głosem do intonowania wysokości, rytmu
i linii melodycznej;

– uczenia się piosenek z repertuaru dziecięcego, według przyjętej metodyki wychowania
muzycznego, indywidualnie i w grupie.

• Muzykowanie151.

Muzykowanie to tworzenie muzyki. Nim dzieci zaczną ją tworzyć, trzeba zadbać
o to, aby:

– poznały instrumenty muzyczne, wsłuchały się w ich brzmienie i nauczyły się je rozpo-
znawać;

– nauczyły się je trzymać i na nich grać (trzeba zadbać o dobór instrumentów na miarę
możliwości sześciolatków i warunków przedszkola lub klasy zerowej);

– próbowały grać w grupie na różnych instrumentach, stopniowo tworząc zgraną 
orkiestrę.
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150 Zestawy piosenek z dziecięcego repertuaru znajdują się w cytowanych wcześniej publikacjach dotyczących wychowania mu-
zycznego na poziomie przedszkola, w tym także klasy zerowej. 
151 Przedszkola mają Płytotekę przedszkolaka, a w cytowanej wcześniej literaturze metodycznej można znaleźć zestawy utwo-
rów muzycznych, które specjaliści zalecają do wykorzystania na zajęciach z wychowania muzycznego w przedszkolu i w klasie
zerowej.



Muzykowanie to także słuchanie, jak grają inni. Dlatego warto organizować dla dzieci
miniwystępy: jedno dziecko gra, inne słuchają albo gra np. trio, a pozostałe dzieci słuchają.

• Wyrażanie muzyki ruchem: marsze, pląsy i tańce.

Naturalną reakcją na muzykę jest rytmiczne poruszanie się. Realizując to hasło, trzeba za-
dbać o zgodność i koordynację ruchu z impulsem muzycznym poprzez organizowanie dzie-
ciom sytuacji prowokujących do:

– poruszania się w takt muzyki, z dbałością o coraz większe wyczucie tempa i rytmu słu-
chanych utworów;

– wyczucia metrum: dzieci uczą się taktowania, mogą także wykazać się własną inwencją
twórczą i gestami interpretować słuchaną muzykę;

– uwrażliwiania na barwę, wysokość słyszanych dźwięków i nastrój muzyki: dzieci pokazu-
ją ruchem ciała to, co słyszą i czują;

– pląsania i tańczenia przy muzyce.

• Słuchanie i przeżywanie muzyki.

Dzieci powinny mieć okazję do słuchania przez dłuższy czas utworów muzycznych, a po-
tem opowiadania o tym, co słyszały, malowania nastrojowej muzyki itp. Takie zajęcia mogą
mieć następującą strukturę:

– nauczycielka wprowadza dzieci w odpowiedni nastrój, snując opowieść, prezentując
wiersz, pokazując piękne reprodukcje;

– dzieci słuchają dobranego utworu: mogą wygodnie siedzieć z przymkniętymi oczami,
kołysać się lub, pląsać, poddając się muzyce;

– na koniec wypowiadają się o tym, co słyszały i czuły: mogą mówić, malować, pokazy-
wać ruchem itd.

• Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez muzykę i ruch.

Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne pomagają dzieciom lepiej organizować swoje zachowanie
i precyzyjniej wyrażać swoje oczekiwania wobec innych. Przyczyniają się do poprawienia relacji
w kontaktach interpersonalnych w grupie rówieśniczej. Ponadto ćwiczenia rytmiczno-muzyczne
kształtują adekwatną samoocenę i umożliwiają dzieciom nabywanie doświadczeń przynależno-
ści do grupy i wspólnej radosnej zabawy. Dlatego trzeba organizować możliwie często zabawy
pomagające dzieciom w kształtowaniu własnego „ja”, nawiązywaniu dobrych kontaktów w pa-
rach „ty i ja” i zgodnym funkcjonowaniu w grupie „my”.

W kształtowaniu własnego „ja” szczególną rolę odgrywają ćwiczenia poprawiają-
ce percepcję i koncentrację oraz zdolność do analizowania własnych czynności.
Na przykład:

– dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i słuchają określonych dźwięków (cyka zegar, ćwier-
ka ptak, ktoś idzie, toczy się obręcz), muszą słuchać w skupieniu, a potem ustalają, co to
było;

– dzieci wczuwają się w rytm bicia własnego serca (we własny oddech), potem słuchają
bicia serca (oddechu) drugiego dziecka i ustalają „podobne – inne”;

– nauczycielka pokazuje różne możliwości wydobywania dźwięków z instrumentów
i przedmiotów, każde dziecko podejmuje decyzję i wybiera instrument, a następnie
wydobywa dźwięk, który wybrało.
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W kształtowaniu lepszego porozumienia się i współdziałania w parach „ty – ja” mogą
pomóc następujące ćwiczenia152:

– dzieci siedzą w parach i rozwiązują zagadki: jedno naśladuje na przykład głos zwierzę-
cia, a drugie odgaduje i potem zamieniają się rolami;

– jedno dziecko prowadzi drugie z zawiązanymi oczami, podając informacje o kierunku
poruszania się, na przykład postukując grzechotką;

– dzieci „przekomarzają się” w parach, grając na dwóch różnych instrumentach;
– dzieci w parach ilustrują gestem i ruchem wiersz „Tańcowały dwa Michały”;
Do rozwijania umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie mogą przyczynić się

następujące ćwiczenia153:
– jedziemy na wycieczkę: a) nauczyciel przedstawia słowami przebieg wycieczki, b) dzie-

ci odgrywają pantomimę (ubierają się, maszerują na przystanek i słychać kroki, wsiadają
do autobusu i słychać warkot silnika, przyjeżdżają do lasu i szumią drzewa, śpiewają pta-
ki, kicają zające itp.);

– dzieci siedzą w kole i kolejno mają się przedstawić: mogą zaśpiewać imię i nazwisko al-
bo zaprezentować ulubione zwierzątko;

– wędrujemy do krainy: spokoju i uprzejmości (dzieci chodzą wolno, kłaniają się so-
bie, pozdrawiają się, uśmiechają się), złości (dzieci robią groźne miny, pokazują
niezadowolenie na różne sposoby), radości (podskakują, tańczą, uśmiechają się
cieszą) itd. 

4.11.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć i umieć z zakresu wychowania 
muzycznego, zanim rozpocznie naukę w pierwszej klasie?

Efekty wychowania muzycznego są uzależnione nie tylko od tego, jak nauczyciel praco-
wał z dziećmi, lecz także od środowiska rodzinnego dziecka. Jeżeli rodzice słuchają muzy-
ki, pięknie śpiewają i przybliżają dziecku muzykę, wyniki są nadzwyczajne. Gorzej jest, gdy
kontakt dziecka z muzyką ogranicza się tylko do przedszkola. Mimo to przed rozpoczęciem
nauki w pierwszej klasie dziecko powinno:

– odróżniać dźwięki od ciszy i reagować, gdy muzyka się rozpoczyna lub kończy;
– dostrzegać zmianę dynamiki (cicho – głośno), tempa (wolno – szybko) i wysokości

dźwięku (wysoko – nisko);
– dostrzegać charakter dźwięku: ciężki, lekki, skaczący, kołyszący, spokojny;
– rozróżniać dźwięki (takie same i różne), melodie, rytmy, sposób poruszania się w takt

muzyki itp;
– znać i śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru;
– odtwarzać proste rytmy głosem, na instrumentach i ruchem;
– wyrażać nastrój oraz charakter muzyki, pląsając i tańcząc;
– używać prostych instrumentów do naśladowania dźwięków z otoczenia i improwi-

zować muzykę.
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152 Więcej przykładów podaje w cytowanej wcześniej książce R. Klöppel, S. Vliex: Rytmika w wychowaniu..., s. 101–119.
153 Tamże, s. 121–137.



4.12. Wychowanie przez sztukę: małe formy teatralne, dziecko widzem
i aktorem

4.12.1. Czym różni się drama od teatru? Także o kompetencjach sześciolatków
w zakresie tworzenia i przeżywania małych form teatralnych

Ekspert w dziedzinie wychowania M. Debesse154 twierdzi, że zdolności twórcze dzieci
zmieniają się w kolejnych latach, szczególnie pomiędzy drugim a szóstym rokiem życia. Ozna-
cza to konieczność dopasowania wspomagania rozwoju tych zdolności do wieku dzieci. Do-
tyczy to także różnic indywidualnych w zdolnościach twórczych przedszkolaków, a zwłaszcza
tych dzieci, które są mało twórcze, niesforne i nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami do-
rosłych.

W okresie przedszkolnym – zwanym także wiekiem koziołka – sporo dzieci wykazuje się
znacznymi zdolnościami twórczymi w zakresie mowy, twórczości plastycznej i muzycznej.
Mimo to Debesse ostrzega przed wczesną specjalizacją. Radzi stosować w wychowaniu
przedszkolaków te formy aktywności twórczej, w których dzieci mają okazję wypowiadać
się jednocześnie na wiele sposobów. 

Dzieciom trudno jest tworzyć dla samego tworzenia. Dlatego trzeba zadbać o to, aby
miały one świadomość osiągniętego wyniku, żeby wiedziały, że czegoś dokonały, choćby to
było skromne i jeszcze niedoskonałe. Pomoże to dzieciom połączyć twórcze podniecenie
z zadowoleniem z efektów działań. Sprzyja to kształtowaniu poczucia pewności siebie. War-
to także pamiętać, że proces twórczy jest nasycony uczeniem przez przeżywanie. Świadczy
o tym analiza zachowania dzieci w trakcie zabawy, inscenizacji utworu lub podczas tzw. gry
dramatycznej. 

Problemy dziecięcych zabaw oraz inscenizacji znane są nauczycielkom. Warto jednak
nieco więcej uwagi poświęcić grom dramatycznym. Jest to ważne z tego powodu, że są one
bliskie modnej obecnie – także w wychowaniu przedszkolnym – dramie. 

Drama, choć rzadko sobie to uświadamiamy, różni się znacznie od teatru i małych form
teatralnych. Uświadomienie tych różnic pozwoli nauczycielce lepiej organizować zajęcia te-
go typu. Oto najważniejsze cechy odróżniające dramę od teatru155: 

– w dramie nie ma podziału na aktorów i widzów, w teatrze zaś aktorzy grają przed-
stawienie, a widzowie je oglądają;

– w dramie uczestnicy zachowują się naturalnie i tak jak w życiu, natomiast w przed-
stawieniu teatralnym aktor musi wczuć się w odgrywaną postać i jednocześnie mieć
świadomość obecności widza, dla którego gra;

– w dramie uczestnicy improwizują (pracują bez scenariusza), a w spektaklu teatralnym
aktorzy realizują to, co jest przewidziane w scenariuszu.

Z powyższych ustaleń wynika, że uczestnictwo w dramie różni się od sytuacji bycia ak-
torem na scenie. Uczestnik dramy identyfikuje się z tym, co przedstawiana przez niego oso-
ba przeżywa w danej sytuacji oraz pokazuje swoje osobiste zachowania i doznania bez

114

154 M. Debesse (Etapy wychowania, WSiP, Warszawa 1983; Zdolności twórcze i zajęcia rozwijające ekspresję, w: Rozprawy o wy-
chowaniu. Filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne aspekty wychowania, red. M. Debesse i G. Mialaret, PWN, Warszawa 1988)
jest autorem interesującej klasyfikacji etapów wychowania, w których okres wychowania przedszkolnego nazwany jest wiekiem ko-
ziołka. Określenie to znakomicie oddaje istotę zachowania się dzieci przedszkolnych. W tych publikacjach znajduje się także wie-
le niebywale ważnych dla wychowania przedszkolnego ustaleń, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zdolności twórczych
dzieci. 
155 Więcej informacji podają A. Dziedzic, J. Pichalska i E. Świderska (Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, WSiP,
Warszawa 1995, s. 9 i dalsze) oraz K. Pankowska (Edukacja przez dramę, WSiP, Warszawa 1997).



gotowego scenariusza. Nie ma tu ani sceny, ani widzów. Dzięki empatii oraz introspekcji
uczestnik dramy „jest w roli”, a nie realizuje jej, tak jak to robi aktor na scenie. 

W wychowaniu przedszkolnym trzeba bowiem ostrożnie korzystać z tego, co proponuje
się w technikach dramy, gdyż nawet sześciolatek nie jest jeszcze zdolny do głębokiej intro-
spekcji, która jest potrzebna do „bycia w roli”. Dlatego starszy przedszkolak nie potrafi
jeszcze należycie analizować tego, co pokazuje i co pokazują inni uczestnicy.

Namawiamy więc do małych form teatralnych, gdyż dzieci czerpią z nich najwięcej. Jest
to ważne obecnie, ponieważ dzieci zbyt wiele czasu spędzają przed telewizorem i samotnie
oglądają program „jak leci”. Gdy dziecko jest widzem w teatrze i ogląda spektakl, nigdy nie
czuje się samotne. Jest to możliwe dzięki poczuciu wspólnoty między widzami i aktorami.
Magia teatru sprawia, że aktor i widz wspólnie przeżywają, podobnie czują i myślą. Dzięki
temu dziecko uczy się empatii, a tego przecenić nie sposób. 

W wychowaniu dla teatru i przez teatr zasadniczą rolę odgrywa repertuar. Musi on być
dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci. Ważne jest, aby oglądane przedstawienia
rozweselały dzieci i jednocześnie skłaniały do przemyśleń. Ze względu na silną identyfika-
cję małego widza z postaciami, które widzi, bohater sztuki może być najlepszym wycho-
wawcą. Dlatego warto zadbać o to, aby w repertuarze dla dzieci występowały postacie przy-
jazne ludziom i zwierzętom, a przy tym silne i zdolne do pokonania każdej przeszkody. Ma-
ły widz ma wówczas okazję identyfikować się z nimi i odczuć to, że sam może rozwiązać
swoje problemy i osiągnąć sukces, naśladując bohatera.

Widowiska dla dzieci pomagają personifikować własne przemyślenia. Pokazują bowiem
realistyczne sytuacje ze świata ludzi i zwierząt. Postacie te są wyraziste, podają swoje imio-
na, pokazywane są także przedmioty, o których się mówi. Dzieci mogą więc z uwagą śledzić
akcję, jej tło oraz identyfikować się z aktorami, wczuwać się w ich myśli i emocje. Wszystko
to jest wielce skomplikowane. Dlatego widowiska dla dzieci powinny być proste i podzielo-
ne na części.

Mimo konkretności spektaklów teatralnych dla dzieci, jest w nich wiele miejsca na rozwi-
janie dziecięcej wyobraźni. Scenografia może być prosta, wystarczy bowiem pokazać dzie-
ciom przedmioty i umówić się, co one znaczą. Dzieci z łatwością przyjmują każdą umowę,
gdyż bawiąc się, same nadają umowne znaczenie różnym przedmiotom. 

Nie trzeba się też – zdaniem M. Signorelli156 – bać tego, że dziecko raz na jakiś czas, pa-
trząc na scenę, dozna przykrego wzruszenia. Dzięki temu łatwiej odróżni dobre od złego.
Niebezpieczeństwo istnieje wówczas, gdy dziecko pozostaje pod złym wpływem przez
dłuższy czas: zbyt silne i negatywne wzruszenia, złe wzorce zachowań itd. Traci wtedy orien-
tację i to, co złe, zaczyna przyjmować za normalne. 

Gdy dzieci oglądają spektakl, często się śmieją i tak jest dobrze. Dziecko śmieje się, gdy
zrozumie komizm sytuacji, żart, aluzję i właściwie odczyta niedomówienie. Mały widz uczy
się także śmiać sam z siebie. Dlatego przyjmuje się, że śmiech niebywale rozwija inteligen-
cję dzieci.

Na koniec powyższego wprowadzenia trochę informacji o tych kompetencjach sze-
ściolatków, które pozwalają im korzystać z widowisk teatralnych, a także je tworzyć:

– zabawy sześciolatków są już tak złożone, że można dopatrywać się w nich elementów
zbieżnych z małymi formami teatralnymi, dotyczy to zwłaszcza zabaw tematycznych,
w których dzieci posługują się kukiełkami (pacynkami), stosując dialog i monolog;

– sześciolatki, uczestnicząc w zabawie tematycznej, podejmują rozmaite role i pełnią je
z radością: naśladują czynności oraz sposób zachowania się dorosłych i zwierząt;
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– sześciolatki potrafią odtwarzać i przetwarzać „po swojemu” treści zawarte w ba-
śniach, bajkach, wierszach i opowiadaniach, których słuchały lub które oglądały w te-
lewizji czy na kasecie wideo;

– sześciolatki mogą już przez dłuższy czas z uwagą śledzić tok akcji, sprzyja to zrozu-
mieniu jej sensu i wyrażaniu stosunku do bohatera scenicznego, a także porównywa-
niu tego, co on czyni, z własnym postępowaniem.

O kształcących wartościach małych form teatralnych świadczy także to, że po obejrzeniu
przedstawienia sześciolatki chętniej podejmują zabawy twórcze. Starają się bardziej lub mniej
wiernie odtworzyć to, co widziały. Takim zabawom sprzyja scenka teatralna w sali zabaw i do-
stęp do kukiełek i innych rekwizytów157. 

Dziecięcej zabawie w teatr towarzyszy twórcza ekspresja mająca wiele wspólnych cech
ze sztuką teatralną. Dostarcza to dzieciom przyjemności przeżywania, rozwija twórczo
i przygotowuje przyszłych odbiorców sztuki. Istnieje także przekonanie, że jeżeli dziecko ak-
tywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, to w dorosłym życiu będzie chętnie chodzić do
teatru. 

4.12.2. Jakie treści kształcenia należy realizować w pracy z dziećmi sześcioletnimi,
aby rozwijały się twórczo w małych formach teatralnych? 
Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami metodycznymi 

• Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo. Słuchanie dłuższych wypowiedzi na-
uczycielki i rówieśników. Mówienie w taki sposób, aby inni zechcieli słuchać. Ekspresyjne
wyrażanie własnych przeżyć i uczuć.

1. Wdrażanie dzieci do skupiania uwagi na opowiadającej (czytającej głośno) nauczyciel-
ce i uważnego słuchania:
a) twórcze, werbalne odtwarzanie wysłuchanej baśni (opowiadania): 

– wyszukiwanie najciekawszych, najśmieszniejszych wydarzeń i przedstawianie ich
z odpowiednią modulacją głosu;

– wskazywanie głównego bohatera, jego opis (ubiór, wygląd, zachowanie), próba
naśladowania jego zachowania, sposobu mówienia;

– układanie „łańcuszkowej” opowieści na podstawie wysłuchanej baśni (opowiada-
nia): nauczycielka zaczyna opowieść, dzieci kolejno ciągną wątek opowieści, do-
dając po zdaniu;

b) niewerbalne odtwarzanie wysłuchanej baśni (opowiadania): dziecko prezentuje
zachowanie bohatera opowiadania (baśni) ruchem, gestem i mimiką, a rówieśni-
cy odgadują, kto to jest, w jakiej sytuacji się znajduje i dlaczego się tak zacho-
wał.

2. Ekspresyjne wyrażanie własnego „Ja”, osobistych przeżyć i uczuć:
a) autoprezentacja (sposób przedstawiania się): dziecko podaje swe imię i określa to, co

lubi i czego nie lubi, kim chciałoby być, jakie ma zalety, jakie wady itp.;
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b) wyrażanie radości, smutku, złości, lęku, przerażenia, zadowolenia itp.:
– przekazywanie komunikatów niewerbalnych (za pomocą gestu, mimiki, ruchu, po-

stawy ciała) i odczytywanie ich; 
– przekazywanie i odczytywanie komunikatów werbalnych (słowo, zdanie) wspoma-

ganych gestem, mimiką, ruchem; 
– wyrażanie uczuć (pozytywnych i negatywnych) grą na instrumentach perkusyjnych

i odgadywanie tego, co inni wyrazili w taki sposób;
– układanie akompaniamentu do recytowanego wiersza lub śpiewanej piosenki.

3. Modulowanie głosu, ćwiczenia fonacyjne: 
a) mówienie głośne (wyraziste, dobrze słyszalne), coraz cichsze aż do szeptu włącznie

(wyrazistego, dobrze słyszalnego);
b) recytacja wiersza, odtwarzanie nastroju, oryginalna interpretacja, ale zgodna z treścią

utworu;
c) śpiewanie piosenki, odtwarzanie nastroju, oryginalna interpretacja, ale zgodnie z linią

melodyczną i treścią utworu.

• Gry i zabawy parateatralne wyzwalające aktywność ruchową i pantomimiczną dzieci.

1. Opowieści wyrażane ruchem, wyzwalające wyobraźnię i wzbogacające doznawane uczu-
cia, a także wyrabiające zmysł równowagi, refleks, zwinność, poczucie rytmu, wyrazi-
stość gestu:
– dotykam twardego kamienia, miękkiego futra, gorącego pieca, kawałka lodu;
– niosę szklankę gorącej herbaty, ostrożnie stawiam ją na stole;
– trzymam w ręce kubek z gorącym mlekiem, podnoszę, piję, parzę sobie wargi;
– jestem na plaży, jest upał, idę boso po gorącym piasku;
– jest wiatr, w ręce trzymam balonik, biegnę i walczę z wiatrem;
– jestem nad morzem, brodzę w wodzie, uciekam przed wysoką falą;
– padał deszcz, jest mokro, brnę po błocie w kaloszach;
– bawię się nad strumykiem, chcę się przedostać na drugi brzeg, skaczę z kamienia na

kamień;
– znajduję się w gęstym lesie, zgubiłem drogę, boję się;
– niosę worek jabłek na plecach, jest mi ciężko; 
– idę skrajem drogi, jestem zmęczony, mam nadzieję, że zatrzyma się jakiś przejeżdża-

jący samochód i mnie zabierze.
2. Zabawy pantomimiczne wyzwalające umiejętności niewerbalnego komunikowania się

(odtwarzania ruchem ciała, gestem i mimiką sytuacji zgodnie z własnymi doświadcze-
niami i treścią odtwarzanego tekstu):
– nauczycielka podaje dzieciom treść jednego wydarzenia, a one po kolei odtwarzają

je, każde we właściwy sobie sposób;
– nauczycielka przedstawia zagadkę (przysłowie), jedno dziecko odtwarza, pozostałe

obserwują, a potem każde próbuje odtworzyć ją po swojemu;
– po wysłuchaniu opowiadania (baśni) i jej omówieniu każde dziecko wybiera dowol-

ny fragment i przedstawia go w scence, pozostałe dzieci obserwują i odgadują, co
wykonawca pokazał;

– zagadki i scenki mimiczne odgrywane przez dwoje dzieci: wykonawcy wybiera-
ją wydarzenia ze znanego utworu (zagadkę lub przysłowie), naradzają się i od-
grywają scenkę.
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3. Zabawy z wykorzystaniem dźwięku i muzyki (ruch stymulowany muzyką, spontaniczne
reakcje ruchowe podporządkowane rytmowi muzyki):
– defilada: dzieci maszerują, rytm wybijany jest na bębenku, sygnał gwizdka powoduje

zmianę kierunku marszu; dzieci maszerują w dowolnym kierunku, w określonym kie-
runku, pojedynczo, parami, trójkami, zwartą gromadą, w rozsypce;

– pajacyki na sznurku (marionetki): dzieci poruszają się w rytm muzyki, wykonują ostre,
nieskoordynowane ruchy głową, rękami, nogami, gdy muzyka umilknie, układają się
na dywanie i zastygają w dziwnych pozach;

– pieski i kotki: w zależności od sygnału muzycznego dzieci przeciągają się jak koty, wygi-
nają grzbiet, chodzą bezszelestnie na czworakach albo szybko biegają na czworakach,
turlają się, leżą na grzbiecie, wymachują rękami i nogami, wydają odgłosy, mruczą,
szczekają, miauczą, warczą ostrzegawczo, żałośnie miauczą itp.;

– jaskółki: na określone sygnały muzyczne dzieci poruszają skrzydłami, zrywają się do
lotu, krążą nisko nad ziemią, wznoszą się coraz wyżej, łapią muszki w locie, kreślą
ósemki i znów z powrotem obniżają lot i siadają na dywanie;

– muzyczne improwizacje do utworów dla dzieci, np. „Pan Drops i jego trupa” Jana
Brzechwy: dzieci na różnych instrumentach muzycznych szukają dźwięków ilustrują-
cych zachowania zwierząt z trupy pana Dropsa: lękliwość muszki, powagę bociana,
wesołość wiewiórki, ruchliwość stonogi i powolność ślimaka.

4. Odtwarzanie tekstu czytanego przez narratora: 
– wybór wydarzenia: jak się zachowują i o czym rozmawiają osoby występujące w da-

nej sytuacji, przygotowanie rekwizytów;
– dzieci tworzą zespoły, które po kolei improwizują rozmowę;
– narrator czyta tekst, zespoły dzieci kolejno inscenizują wydarzenia i odtwarzają dialo-

gi własnymi słowami, odpowiednio dobranymi do odtwarzanej sytuacji.

• Kreatywność i swobodna ekspresja teatralna. Przeżywanie i wyrażanie emocji przez dobór
odpowiednich słów, ruchu, muzyki i rekwizytów. Teatralne wydarzenia plenerowe. Przygo-
towanie do odbioru sztuki.

1. Udział w zabawach teatralnych – w krótkich scenkach fabularnych organizowanych na
podstawie czytanego (lub opowiadanego) tekstu, obejrzanego filmu telewizyjnego (lub
wideo); ustalenia przed rozpoczęciem zabawy:
– wybór wydarzenia i osób biorących w nim udział;
– przygotowywanie rekwizytów;
– projektowanie scenografii;
– ustalenie efektów pozatekstowych (dźwięk, muzyka, światło);
– przydział (wybór) ról;
– odgrywanie tej samej scenki przez kolejne zespoły dziecięce;
– zabawa: dziecko aktorem i widzem.

2. Zapoznanie dzieci z różnymi formami teatralnymi, udział w zabawach teatralnych
inspirowanych czytanym (lub opowiadanym) tekstem, filmem telewizyjnym (wideo),
scenkami „z życia” lub wymyślonymi przez dzieci:
– zabawy z maskami: wykonanie masek, improwizowanie ruchem i dźwiękiem określo-

nych przeżyć, np. kotek zagubiony w lesie, wilk wybierający się na polowanie, cho-
chlik płatający figle, szczęśliwe dziecko w dniu urodzin;

– zabawy z cieniami (chiński teatrzyk cieni): wycinanie lalek – płaskich (witrażo-
wych, z tekturki, podklejonych kolorową folią lub bibułką), umocowanych na
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druciku, wykonanie dekoracji (proste, witrażowe, umocowane w tle za ramką
ekranu), przygotowanie ekranu (rama 1 m x 60 cm obciągnięta tiulem lub kalką
techniczną), ustawienie źródła światła (reflektor ok. 2 m za ekranem), ustawie-
nie teatrzyku na wysokości zapewniającej animatorom swobodne poruszanie lal-
kami, wygłaszanie improwizowanych tekstów;

– zabawa z cieniem (teatrzyk hiszpańskich cieni): ekran („wnęka” drzwiowa obita na-
prężoną, cieniutką tkaniną), źródło światła poza ekranem (podobnie jak w teatrzyku
chińskim), dzieci ubrane w stroje (obcisłe lub szerokie ubiory mają uwypuklać charak-
terystyczne cechy postaci, np. duży brzuch, wielki nos, wielkie buty, sterczące włosy,
odstające uszy) odtwarzają określone role;

– zabawy lalkami (kukiełkami, pacynkami), odgrywanie scenek, w których występują
zwierzęta, postacie fantastyczne itp.: przygotowanie ekranu (rama 1 m x 60 cm), usta-
wienie źródła światła oświetlającego scenę z dwu stron i z dołu (światła rampy), nie-
widocznego dla widzów; ożywienie lalki ruchem rąk, użyczenie jej głosu, tworzenie
„osobowości” lalki.

3. Inscenizacja w formie zespołowej recytacji tekstu z podziałem na role i odpowiednim
do treści zachowaniem się małych wykonawców, czyli grą aktorską: wyuczone ruchy,
gesty i odpowiednia mimika, sposób wygłaszania kwestii, dramatyczna sytuacja na
scenie:
– wybór tekstu, wysłuchanie (głośne czytanie nauczyciela ilustrowane historyjką obraz-

kową; wysłuchanie nagrania; obejrzenie filmu wideo);
– wyodrębnienie wydarzeń, postaci (wygląd, zachowanie), dialogów;
– nauka ról na pamięć (kilkoro dzieci uczy się tej samej roli, by grać na zmianę);
– przygotowanie rekwizytów, scenografii, 
– nauka piosenek i pląsów (wszystkie dzieci);
– przygotowanie inscenizacji, próby poszczególnych części;
– wielokrotne wykorzystanie inscenizacji, np. na imprezie przedszkolnej, występ w zaprzy-

jaźnionym przedszkolu, w pierwszej klasie pobliskiej szkoły podstawowej.
4. Teatralne wydarzenia plenerowe. Udział w imprezach typu „Święto pieczonego ziem-

niaka”, „Topienie marzanny”, „Puszczanie wianków na wodzie”, „Dożynki”, „Bal prze-
bierańców”: przygotowanie rekwizytów, nauka wierszy (rymowanek) na pamięć, pląsy
i korowody taneczne, piosenki i przyśpiewki, muzykowanie.

5. Przygotowanie do odbioru sztuki. Obcowanie ze sztuką. Kultura odbioru sztuki (ubiór,
zachowanie, „odświętny” nastrój, wystrój): 
– wieczór poezji, słuchanie wierszy przy świecach;
– wyprawa do teatru lalkowego, udział w spektaklu;
– wieczór muzyczny, koncert przy świecach;
– spotkanie z poetą, pisarzem, muzykiem, piosenkarzem, aktorem. 

4.12.3. Co dziecko powinno wiedzieć i umieć po zrealizowaniu treści
Wychowanie przez sztukę – małe formy teatralne?

Wychowanie przez teatr i dla teatru zawiera się w szeroko pojętym wychowaniu es-
tetycznym. Działania artystyczne dziecka – wspomagane przez dorosłych – rozwijają
wrażliwość na ekspresję teatralną, twórczą aktywność i kształtują umiejętności ekspresyj-
nego wyrażania siebie. Jeżeli nauczycielka zrealizuje treści w tym zakresie wychowania,
u progu klasy pierwszej dziecko będzie:
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– swobodnie wypowiadać się na temat wysłuchanej lub obejrzanej baśni (wiersza, opo-
wiadania), opowiadać o dowolnie wybranych wydarzeniach, uczestniczyć w zabawie te-
atralnej;

– radośnie odgrywać role, ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera lite-
rackiego lub wymyślonego, naśladować go;

– umiało zaprojektować scenografię (np. narysować tło do odgrywanej scenki teatral-
nej), a także dobrać i wykonać akompaniament muzyczny do ilustrowanego gestem
lub słowem tekstu;

– umiało prowadzić dialog i wczuwać się w odgrywaną rolę;
– rozumieć umowne znaczenie rekwizytu i będzie umiało się nim posłużyć w odgrywa-

nej scence;
– umiało wykonać maskotkę (lalkę, pacynkę, wycinankę, lalkę witrażową) i „ożywić” ją

w zabawie teatralnej;
– lepiej wyrażać własne przeżycia i uczucia, wczuwać się w to, o czym mówią inni,

i mówić tak, aby „być słuchanym”;
– dostrzegać w sztuce walory estetyczne, będzie wrażliwe na piękno żywego słowa,

muzyki, tańca, obrazów i innych dzieł sztuki.
Ponieważ dzieci różnią się pod względem uzdolnień twórczych, więc nie trzeba stwa-

rzać problemu, jeżeli któreś z nich nie przejawia zainteresowania zabawami w teatr. Zapew-
ne dzieci te mają inne pasje, np. majsterkowanie. Jest to także przejaw twórczego działania
dziecka, tyle że w innym zakresie. 

4.13. Wychowanie do korzystania z techniki: poznawanie urządzeń, 
ich obsługiwanie i szanowanie, działalność konstrukcyjna dzieci

4.13.1. O tym, co można realizować w przedszkolu w ramach wychowania 
do korzystania z techniki

Ten zakres działalności sprawia nauczycielom wiele kłopotów. Nie ulega wątpliwości, że
przedszkolaki, zwłaszcza sześciolatki, powinny być wprowadzone w świat techniki. W ich oto-
czeniu jest przecież coraz więcej urządzeń, z których korzystają dorośli i dzieci. Problem
polega na tym, że dzieci zafascynowane urządzeniami starają się je poznać na własną rękę.
Ponieważ dorośli na to nie pozwalają, dzieci – w czasie ich nieobecności – rozkręcają je, aby
dowiedzieć się, jak funkcjonują. Urządzenia ulegają zniszczeniu, a niekiedy dochodzi do wy-
padków, wszak większość to urządzenia elektryczne.

Nie ulega więc wątpliwości, że sześciolatki muszą być mądrze wprowadzone w świat
techniki. Trzeba jednak uwzględnić ograniczone jeszcze możliwości poznawcze dzieci. Do-
tyczy to zarówno budowy urządzeń, ich funkcjonowania, jak i przewidywania niebezpie-
czeństw związanych z niewłaściwym ich użytkowaniem. 

Mając to na uwadze, w naszym programie wyodrębniamy w treściach kształcenia blok doty-
czący zapoznawania dzieci z urządzeniami domowymi. Z mnogości takich urządzeń wybrały-
śmy te, z którymi dzieci spotykają się najczęściej i które są tak proste, że sześciolatek jest
w stanie zrozumieć, jak one działają. Nie będzie także kłopotów organizacyjnych, gdyż latarka,
odkurzacz, suszarka do włosów i zegar znajdują się zapewne w każdym przedszkolu. 

Wychowanie do techniki to także osobiste konstruowanie i majsterkowanie. Dlatego
w naszym programie uwzględniamy taką działalność dzieci. Treści kształcenia dobrałyśmy
tak, aby można było je zrealizować w każdym przedszkolu i w każdej klasie zerowej przy
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minimalnych nakładach finansowych. Ten zakres wychowania wymaga jednak pewnych
nakładów, a także takiego planowania zajęć, aby każde dziecko było bezpieczne. 

W trosce o rozwój uzdolnień technicznych – dzieci manifestują je w majsterkowaniu
– należy koniecznie zorganizować w sali zabaw kącik majsterkowicza. Jest to trudne i łatwe
zarazem. Łatwe, bo wystarczy postarać się o pojemnik na narzędzia, stolik, przy którym dwoje
dzieci może pracować, i materiał służący do majsterkowania. Trudne, bo majsterkowanie wyma-
ga narzędzi, które trzeba po prostu kupić. Na dodatek muszą to być narzędzia tak skonstruowa-
ne, żeby dzieci nie zrobiły sobie krzywdy.

Kącik majsterkowicza to miejsce, w którym może się bawić jednocześnie najwyżej dwo-
je, troje dzieci. Tymczasem konstruować mają wszystkie dzieci, gdyż tego rodzaju działal-
ność znakomicie rozwija wyobraźnię przestrzenną, a także zdolność do rozumowania przy-
czynowo-skutkowego. Ponadto konstruowanie i majsterkowanie świetnie przygotowuje
dzieci do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. Dlatego zorganizowanie kącika majster-
kowicza nie wystarcza do realizacji wychowania do techniki. 

Aby zorganizować zajęcia, na których dzieci będą na przykład konstruowały wiatraki (prak-
tyczne poznanie, co to jest ruch powietrza, jak go można wykorzystać), potrzebne jest specjal-
ne oprzyrządowanie dydaktyczne. Są to podkładki, na których dzieci będą pracować, nie nisz-
cząc stołów, nożyczki, młotki, śrubokręty, miarki do pomiaru długości itp. Potrzebny jest także
surowiec, z którego dzieci konstruują: papier, kartony, patyki, listewki, druty, sznurki, deseczki,
gwoździe, śrubki, kleje, wiaderka i foremki do piasku, łopatki itd.

W naszym programie znajdują się także treści, w których poznanie przyrody łączy się z wy-
chowaniem do techniki. Dzieci zastanawiają się nad tym, jak można wykorzystać siłę wiatru
i wody, a potem konstruują wiatraki, koła młyńskie, łódki itp. Podobnie konstruując karmnik dla
ptaków (lub inne urządzenia przydatne w dokarmianiu ptaków), dzieci rozszerzają swoją wie-
dzę o życiu ptaków i uczą się, w jaki sposób mogą one chronić przyrodę. 

To, co proponujemy w naszym programie z wychowania do techniki, powinno być
rozszerzone i dostosowane do środowiska, w jakim dzieci są wychowywane. Dotyczy to
zwłaszcza dzieci wychowywanych na wsi. W ich otoczeniu znajdują się przecież jeszcze
inne urządzenia techniczne, typowe dla gospodarstwa wiejskiego. Trzeba to uwzględnić.
Dzieci mieszkające na wsi mają też większe możliwości do korzystania z materiału przy-
rodniczego w zabawach konstrukcyjnych. Dlatego te zajęcia powinny być rozszerzone
i wzbogacone.

4.13.2. Jakie treści trzeba zrealizować w zakresie wychowania do korzystania
z techniki oraz wdrażania do poznawania urządzeń technicznych,
a także organizowanie działalności konstrukcyjnej dzieci? 
Szczegółowe treści kształcenia wraz z komentarzami metodycznymi

• Jak ludzie wykorzystują siłę wiatru? Konstruowanie latawców i wiatraków.

Sześciolatki sporo już wiedzą o otaczającym świecie. Interesują się urządzeniami, któ-
re ludzie konstruują, aby wykorzystać siły przyrody. Należy im w tym pomóc. Aby zrozu-
mieć, w jaki sposób można wykorzystać siłę wiatru, dzieci mogą skonstruować wiatraki
lub latawce. Nim przystąpią do takich konstrukcji, trzeba zorganizować im zajęcia, na któ-
rych będą puszczać bańki mydlane. Ponieważ dzieci różnią się pod względem sprawno-
ści manualnych i zdolności konstrukcyjnych, więc najlepsze będą zajęcia w grupach. Każ-
da grupa może skonstruować inny rodzaj wiatraka lub latawca. Po zakończeniu zajęć, gdy
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wiatraki (latawce) są gotowe, w ogrodzie przedszkolnym trzeba zorganizować ich pokaz
i zaprosić młodsze dzieci. Po zakończeniu pokazu konstruktorzy mają wypowiedzieć się
na temat siły wiatru i jego kierunku. Mogą też zgłaszać pomysły racjonalizatorskie i na na-
stępnych zajęciach skonstruować inne wiatraki (latawce).

• Jak ludzie wykorzystują siłę wody? Konstruowanie kół młyńskich, łódek i tratw.

Takie konstrukcje mieszczą się w możliwościach sześciolatków. Gdy koła młyńskie są
gotowe, trzeba sprawdzić, jak działają. Piaskownica doskonale się do tego nadaje. Dzieci
rzeźbią teren, wytyczają koryto rzeki i wykładają jej dno folią (żeby woda nie wsiąkała).
Następnie, przy pomocy nauczycielki, ustawiają koła młyńskie i uruchamiają przepływ wody.
Dzieci patrzą i rozmawiają o tym, jak woda porusza koło, i proponują rozmaite ulepszenia.
Te, które są tym problemem zainteresowane, mogą w kąciku majsterkowicza zrealizować
swoje pomysły. 

Łatwiej dzieciom skonstruować łódki, bo mogą być z papieru, z kory, z żaglem i bez żagla
itp. Tratwę można zrobić z patyczków powiązanych sznurkiem. Uroczystość wodowania flo-
tylli łódek i tratw będzie dla dzieci atrakcyjnym wydarzeniem.

• W jaki sposób można urządzić ptakom zimową stołówkę? Dokarmianie ptaków i ich ob-
serwacja.

Sześciolatki wiedzą o tym, że zimą ptaki trzeba dokarmiać. Wcześniej – przez całą zi-
mę – same dokarmiały ptaki. Zrobienie stołówki w postaci prawdziwego, drewnianego
karmnika jest dla nich za trudne, chyba że włączą się do tego rodzice. Sześciolatki mogą
natomiast wykonać inne ptasie stołówki. Na przykład: szyszki z uchwytem do powiesze-
nia wypełnione ziarenkami zatopionymi w tłuszczu, gałązki oblane tłuszczem z ziarenka-
mi i jarzębiną. 

Kształcące są rozmowy o tym, które ptaki u nas zimują i czym się odżywiają. Jeżeli ptasia
stołówka będzie blisko okna, dzieci będą miały dość okazji do obserwacji ptaków. Warto
wówczas blisko okna położyć książkę z fotografiami ptaków, aby nauczyć dzieci rozróżniać je
i nazywać.

• Co można zrobić z kartonu i papieru? Origami i inne papierowe składanki. 

Papieroplastyka to popularne zajęcia organizowane w przedszkolu, gdyż usprawniają
dziecięce ręce, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i wspomagają rozwój wyobraź-
ni. Dobrze jest, jeżeli dzieci wiedzą, w jakim celu wykonują papierowe składanki. W przed-
szkolu jest wiele okazji do wręczania drobnych upominków (np. Dzień Babci i Dzień
Dziadka, Dzień Matki), przygotowywanie ozdobnych zaproszeń, ozdób choinkowych. Ro-
dzaj wykonanych przez dzieci składanek zależy od ich sprawności manualnych i od tego,
jakim materiałem dysponują.

• Co można zrobić z materiału przyrodniczego? Figurki zwierząt i ludzi, scenki rodzajowe,
makiety. 

Realizacja tych treści wiąże się z porą roku: jesienią dzieci zbierają liście, patyki,
kasztany, żołędzie, buczynę i jarzębinę itd. Tania jest także marchewka, pietruszka
i kartofle.
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Dla podniesienia wartości kształcących trzeba tak określić temat zajęć, aby dzieci go zro-
zumiały. Na przykład: urządzamy ogród zoologiczny, a zwierzątka zrobimy z materiału przy-
rodniczego. Zajęcia te mogą mieć taki przebieg:

– nauczycielka wspólnie z dziećmi przygotowuje warsztat pracy, osobny dla każdego
dziecka lub dla grupy dzieci: podkładki, narzędzia i materiał przyrodniczy;

– dzieci pokazują gestem, ruchem charakterystyczny kształt zwierząt;
– dobierają odpowiednie narzędzia i przystępują do pracy;
– na koniec trzeba zbudować makietę ogrodu zoologicznego: wydzielić przestrzeń dla

zwierząt, zbudować płoty, ustawić drzewa, a przy wybiegach dla zwierząt należy poło-
żyć kartki z nazwami zwierząt (okazja do globalnego czytania).

• Co można skonstruować w kąciku majsterkowicza? Stworzenie warunków do bezpiecz-
nych zabaw. 

W sali sześciolatków trzeba koniecznie zorganizować kącik majsterkowicza. Kłopotliwe
jest to, że wszystkie dzieci chcą się w nim bawić. Dlatego należy ustalić z dziećmi reguły prze-
bywania w kąciku majsterkowicza. Na przykład: 

– w kąciku mogą bawić się jednocześnie tylko dwie osoby,
– po zakończeniu zabawy wszystko musi znaleźć się na swoim miejscu,
– nie wolno z kącika nic wynosić itp.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci nauczycielka musi pokazać, jak się trzyma narzędzia

znajdujące się w kąciku i jak należy się nimi posługiwać.

• Co można ulepić z plasteliny, masy solnej, gliny? Co można zbudować i jak się bawić w pia-
skownicy?

Takie zajęcia są bardzo popularne i dlatego nie wymagają dodatkowych wskazówek. Kło-
potliwe jest jedynie to, że jedne dzieci są bardzo sprawne, a inne unikają zabaw z materiała-
mi ciągłymi. Jeżeli dziecko wyraźnie nie chce dotykać śliskiego i mokrego tworzywa, nie trze-
ba go zmuszać. W czasie gdy inne dzieci lepią, ono może konstruować ludziki z materiału
przyrodniczego. 

Niebywale kształcące są zabawy w piaskownicy. Zwykle dzieci stawiają tam baby z pia-
sku. Można takie zabawy rozszerzyć i zbudować w piaskownicy makietę zamku, makietę
tras komunikacyjnych itd. Takie makiety dzieci budują w zespołach, oczywiście z udziałem
nauczycielki.

• Co można zbudować z mebli, koców i pudełek kartonowych? Budowanie szałasów, na-
miotów, torów przeszkód.

Takie konstrukcje dzieci budują w przedszkolnym ogrodzie. Nauczycielka pełni rolę naczel-
nego architekta: omawia z dziećmi projekt, rozdziela zadania i czuwa nad przebiegiem prac.
Ważne jest, aby zbudowany namiot lub szałas był na tyle duży, by dzieci mogły się w nim
i obok niego bawić.

• Jak działają urządzenia domowe, jak się nimi posługiwać, żeby ich nie zepsuć? Latarka,
odkurzacz, suszarka, zegar itp.
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Sprawdza się następująca formuła organizacyjna zajęć:
– nauczycielka gromadzi na stole kilka rodzajów latarek (suszarek, odkurzaczy itp.);
– dzieci ustalają, do czego służą te urządzenia domowe, a nauczycielka w najprostszy spo-

sób wyjaśnia działanie i pokazuje, z czego zbudowane jest urządzenie, oraz wyjaśnia, jak
z niego korzystać;

– dzieci dzielą się na zespoły i każdy zespół ogląda urządzenie;
– na koniec wszyscy zastanawiają się nad tym, jakie niebezpieczeństwa zagrażają, gdy

człowiek niewłaściwie używa tego urządzenia. 
Warto dzieciom wyjaśnić, co to jest gwarancja, którą dostaje się przy zakupie sprzętu. Mu-

szą także dowiedzieć się, kto może naprawić specjalistyczny sprzęt. Jeżeli to tylko jest możli-
we, trzeba zorganizować dzieciom wycieczkę do warsztatu, w którym naprawia się sprzęt do-
mowy. Dowiedzą się wówczas więcej i z pierwszej ręki.

• Jak można skonstruować wagę? Konstruowanie wagi i ważenie różnych przedmiotów.

Żeby dzieci zrozumiały sens ważenia, muszą same skonstruować wagę. Najprostszą wagę bu-
duje się z patyka, dwóch torebek foliowych (przezroczysta, dodawana do zakupów), taśmy samo-
przylepnej, sznurka (tasiemka, sznurowadło). Opis takiej wagi znajduje się w książkach z serii:
„Dziecięca matematyka” w rozdziałach „Waga i ważenie”. Odważniki to klocki i kasztany. Taką wa-
gą i odważnikami można zważyć wszystkie dziecięce zabawki.

4.13.3. Co sześciolatek powinien wiedzieć i umieć z zakresu wychowania 
do korzystania z techniki?

Im więcej będzie dziecko wiedziało o świecie techniki, tym lepiej. Znajomość urzą-
dzeń technicznych jest dziecku potrzebna w codziennych sytuacjach życiowych. Majster-
kowanie, konstruowanie niebywale rozwija dziecięcy umysł, nie mówiąc już o usprawnie-
niu rąk i rozwijaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej. Mimo to, nie trzeba kontrolować, co
w tej dziedzinie umie sześciolatek idący do klasy pierwszej. Wychowanie do techniki bę-
dzie bowiem także realizowane w szkole. Zajęcia z sześciolatkami są jedynie etapem
w tym zakresie edukacji.

Ze względu na znaczenie kształcące wychowania do techniki radzimy rozszerzyć zapropo-
nowany przez nas zakres kształcenia i dostosować go do specyfiki środowiska, w którym żyją
dzieci. Niebywale kształcące są wycieczki do warsztatów rzemieślniczych. Świetne rezultaty
daje także zapraszanie rodziców dzieci na zajęcia: potrafią fachowo zapoznać dzieci z urządze-
niami technicznymi i wyjaśnić im wiele problemów technicznych. 

5. Pomaganie dzieciom w radosnym podejmowaniu roli
ma∏ego ucznia 

O tym, jak ważnym problemem jest perspektywa rozpoczęcia nauki, można się dowie-
dzieć, obserwując, jak sześciolatki bawią się w szkołę. Podejmowanie takich zabaw nasila się
wiosną, gdy dzieci uświadamiają sobie, że niebawem pójdą do szkoły. Sadzają wówczas
przed sobą lalki, misie oraz inne pluszaki, a same odgrywają rolę nauczyciela: stają przed
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uczniami – zabawkami z groźną miną, napominają i karcą, pokazują palcem i rozkazują, a na-
wet krzyczą. W ten sposób dzieci pokazują swoje wyobrażenie o szkole. Ponadto oswajają
się z nową sytuacją, której nie sposób uniknąć i która może okazać się groźna.

Zabawy tematyczne są dla dzieci ważnym sposobem oswajania się z trudnymi sytuacja-
mi i kształtowania potrzebnych umiejętności158. Dzieci chcą jak najszybciej być ekspertami
w takich sytuacjach159 i dlatego wielokrotnie bawią się „w choroby i leczenie”, „w szkołę”,
„w podróże” itp. Każda następna zabawa w danej serii jest bogatsza w wydarzenia, a reali-
zowane przez dziecko czynności są bardziej precyzyjne.

Podejmowanie tego typu zabaw ma bezpośredni związek z tym, czego dzieci doznają
i co przeżywają. A mianowicie: młodsze przedszkolaki czasami bawią się „w przedszkole”
i czynią to wówczas, gdy wydarzyło się coś nadzwyczajnego, natomiast sześciolatki zaczy-
nają bawić się „w szkołę” wiosną. Im bliżej do podjęcia nauki w pierwszej klasie, tym wię-
cej jest tych zabaw. 

Z naszych doświadczeń wynika także, że zabawy tego typu częściej podejmują te
dzieci, które mają starsze rodzeństwo w szkole. Nic w tym dziwnego – szkolne problemy
są często tematem rozmów w ich domach i przedszkolaki mimo woli są wciągane w krąg
obaw i lęków przeżywanych przez ich rodzeństwo, a także widzą i słyszą, jak rodzice
martwią się kłopotami szkolnymi starszych dzieci. 

Im bliżej rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie, w otoczeniu sześciolatka coraz częściej
pojawia się szkoła: rodzice rozważają, jakie książki i ile zeszytów kupić – trzeba na to dużo
pieniędzy, z troską zastanawiają się, do jakiej pani trafi dziecko, w jakich warunkach będzie
się uczyć itd. 

Dla dziecka, które nie zna jeszcze szkoły, są to mało zrozumiałe sprawy, ale potrafi do-
skonale wyczuć obawy dorosłych. Na dodatek słyszy od szkolnych kolegów i, niestety, tak-
że od dorosłych, że w szkole krzyczą, wymagają czegoś, czego nie potrafi pojąć, stawiają
do kąta i wpisują uwagi do dzienniczka, o które potem gniewają się rodzice. 

Jednocześnie dorośli jasno formułują oczekiwania typu: „Chcemy, żebyś się dobrze
uczył” i presje „Musisz przynosić same piątki i szóstki”, „Nie możesz przynosić nam wsty-
du”. Nie towarzyszą temu jednak wyjaśnienia, jaki będzie pobyt dziecka w szkole i w jakich
sytuacjach dziecko będzie musiało funkcjonować. 

Nic więc dziwnego, że sześciolatki starają się możliwie dobrze przygotować do takiego
kataklizmu życiowego i czynią to, bawiąc się „w szkołę”, wszak jest to dla nich najlep-
szy sposób oswajania się z tym, czego uniknąć nie sposób, i stopniowego nabywania
potrzebnych umiejętności. 

Im dziecko więcej wie o zwyczajach szkolnych, tym jego zabawy w szkołę są bar-
dziej realistyczne. Ponadto w miarę gromadzenia informacji o szkole, kolejne zabawy
z tej serii są bogatsze i lepiej oddają typowe sytuacje szkolne. Interesujące jest to, że
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szkolu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1991.
159 Dzieci ujmują sytuacje lub zdarzenia, w których uczestniczą, jako złożone i dynamiczne całości, zwane przez psychologów
schematami, strukturami, skryptami. Chcąc zrozumieć sens życiowej sytuacji, tworzą uporządkowaną sekwencję czynności, które
w niej występują. Swoim zainteresowaniem obejmują także przedmioty i osoby. Ważne jest dla nich wszystko, co zmierza do jakie-
goś celu lub grupuje się wokół czegoś ważnego. Wszystko to stanowi rodzaj tworzywa, z którego dziecko tworzy dynamiczną struk-
turę (opartą na uprzednim doświadczeniu). Jest to rdzeń wiedzy dziecka o tym, co je otacza, który pomaga mu coraz lepiej funk-
cjonować w swoim otoczeniu. Więcej informacji podają:
– M. Przetacznik-Gierowska: Świat dziecka. Aktywność – poznanie – środowisko. Skrypt z psychologii rozwojowej, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, s. 79–83;
– K. Stemplewska: Rozwój reprezentacji, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska i T. Tyszka, PWN, Warszawa 1992;
– K. Najder: Schematy poznawcze, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska i T. Tyszka, PWN, Warszawa 1992.



dzieci, bawiąc się w szkołę, chcą głównie odgrywać rolę nauczyciela. Jednak nie chodzi
im tylko o główną rolę w takiej zabawie. Z przebiegu zabawy wynika bowiem, że chcą
wiedzieć, co je czeka ze strony nauczyciela, i chcą nauczyć się spełniać jego oczekiwa-
nia. Oznacza to, że dziecko stara się coraz lepiej przygotować do roli małego ucznia.

Z ustaleń tych można wysnuć następujące wnioski, ważne dla łagodzenia stresu adaptacyj-
nego do szkoły i przygotowania dzieci do radosnego podejmowania roli małego ucznia: 

� Trzeba koniecznie zrównoważyć straszny obraz szkoły, który mimo woli przekazują
sześciolatkom: uczące się rodzeństwo, starsi koledzy i dorośli. Problem polega
na tym, że mało skuteczne są słowne zapewnienia „Nie bój się, szkoła nie jest taka
straszna”, „Jesteś dzielny, poradzisz sobie”, „W szkole jest fajnie, będziesz miał nowych
kolegów” itd. Znacznie lepiej jest zorganizować sześciolatkom wycieczkę do szkoły
i spotkanie z uczniami klasy pierwszej. W uzgodnionym terminie sześciolatki składają
wizytę w szkole. Każdy z nich siada w ławce obok szkolnego kolegi lub koleżanki
i uczestniczy w zajęciach szkolnych. Ma okazję doświadczyć wszystkiego, co ważne,
i spytać o to, czego nie wie.

� Po takiej wizycie warto zorganizować serię zabaw „w szkołę”: dzieci mogą się bawić
w grupach, kolejno pełniąc rolę nauczyciela i uczniów. Namawiamy także, aby akceso-
ria do takich zabaw zostawić w sali zabaw, by mogły z nich korzystać te dzieci, które
potrzebują więcej doświadczeń, żeby oswoić się z tym, co je czeka.

� Rodzicom także potrzebne są dobre wiadomości o szkole, do której będzie uczęsz-
czało dziecko. Tradycyjnie rodzicom wyjaśnia się problemy dojrzałości szkolnej dzie-
ci. Namawiamy, aby ten zakres pedagogizacji rodziców wzbogacić i zorganizować
jedno zebranie rodziców nie w przedszkolu, ale w szkole. Będzie to dla nich okazja,
by dowiedzieć się wszystkiego, co ważne na miejscu, w szkole. Jeżeli jest to trudne,
można zaprosić nauczyciela, który ma prowadzć pierwszą klasę, do której będą
uczęszczać sześciolatki. 

6. Odroczenie obowiàzku szkolnego ratunkiem dla
dzieci, które nie mogà korzystaç z edukacji szkolnej,
gdy˝ jeszcze nie naby∏y odpowiednich kompetencji

Dla dzieci wolniej rozwijających się i dla dzieci wychowywanych w deprywacji kulturo-
wej jeden rok uczęszczania na zajęcia w przedszkolu i w klasie zerowej może okazać się
zbyt krótkim okresem do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej. Należy wówczas poważnie
rozważyć możliwość odroczenia obowiązku szkolnego. Niestety, bronią się przed tym rodzi-
ce i nauczyciele sześciolatków.

Dla rodziców ważna jest opinia „Co powiedzą sąsiedzi?”, „Co powie ciotka (babcia,
dziadek)?”. Ciągle bowiem pokutuje pogląd, że gdy dziecko nie rozpoczyna nauki szkolnej
w siódmym roku życia, to zapewne „jest głupie”. Rodzice nie chcą, aby taka etykietka przy-
lgnęła do ich dziecka i trzeba zrozumieć taką postawę. Mają także nadzieję, że „jakoś to
będzie”, zamierzają „pomagać w odrabianiu lekcji”, obiecują, że „przypilnują, żeby dziec-
ko się uczyło” itd. Obietnice te są jednak rzadko realizowane, a zwyczajne przypilnowanie
zwykle nie wystarcza, aby mały uczeń mógł korzystać z zajęć szkolnych.

Kłopot polega także na tym, że dzieci wolniej rozwijające się i dzieci zaniedbane wy-
chowawczo sprawiają wiele kłopotów nauczycielowi w przedszkolu i w klasie zerowej.
Jeżeli w grupie jest ich jedno lub dwoje, można sobie jakoś z tym poradzić. Jeśli jednak
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nauczyciel wyobrazi sobie, że „trudnych” dzieci będzie miał więcej (bo w następnym ro-
ku dojdą kolejne), zaczyna się bronić. Dlatego woli, aby „trudne” dziecko poszło do kla-
sy pierwszej. Dodatkowym argumentem jest także to, że poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne bardziej zajmują się dziećmi szkolnymi niż przedszkolnymi. Dlatego dorośli
mają uzasadnioną nadzieję, że każde takie dziecko uzyska w szkole fachową pomoc,
chociaż w praktyce rzadko tak jest.

Z badań nad przyczynami niepowodzeń szkolnych160 wynika, że rozpoczynanie nauki
szkolnej bez uzyskania koniecznej dojrzałości jest dla dziecka katastrofą. Nim zdąży się
mu pomóc, to na przyczyny pierwotne nakładają się wtórne. 

Dzieci, które nie rozumują jeszcze na takim poziomie, jaki jest wymagany w szkole, nie
rozumieją wyjaśnień ani bardziej złożonych poleceń nauczyciela. Dzieciom zbyt wrażliwym
i mniej dojrzałym emocjonalnie bardzo trudno wytrzymać napięcia, które są związane z na-
uką szkolną. Nie potrafią należycie pełnić roli ucznia ani spełniać oczekiwań nauczyciela,
przeszkadzają innym dzieciom itp. Dzieci, które mają małą sprawność rąk i obniżoną koor-
dynację wzrokowo-ruchową, brzydko piszą i rysują. Są więc gorzej oceniane, mimo że w wy-
konanie tych czynności wkładają wiele wysiłku. 

Sytuację pogarsza silna motywacja – każdy pierwszoklasista chce przecież być dobrym
uczniem i przynosić do domu wspaniałe stopnie. Mali uczniowie pracują więc do granic
swych możliwości. Mimo to wyniki są słabe, bo nauczycielka nie może chwalić i nagradzać
dziecka, jeżeli pracuje na lekcji gorzej od innych. Dlatego dzieci te przynoszą do domu złe
stopnie i uwagi w dzienniczku.

Rodzice, patrząc do dziecięcych podręczników dla klasy pierwszej, widzą tam same ob-
razki i wszystko wydaje się im łatwe. Dlatego są skłonni uważać, że kłopoty wynikają z leni-
stwa albo złej woli dziecka. Nie znając prawdziwych przyczyn, wywierają presję, mówiąc:
„Musisz więcej pracować...”, „Masz się skupić...”, „Tatuś będzie się gniewał, jak się nie po-
starasz...” itp. Takie i podobne napomnienia nie pomagają, natomiast są dla dziecka zapo-
wiedzią katastrofy: Jestem gorszy i przestaną mnie kochać! Mały uczeń robi więc, co może,
aby jakoś wytrzymać. Dlatego:

– zapytany, wstrzymuje się od odpowiedzi, a potem bezmyślnie powtarza to, co powie-
działy inne dzieci, bo nie chce, żeby nauczycielka dostrzegła, że „jest głupi”;

– uczy się na pamięć czynności, których sensu nie próbuje nawet rozumieć, i stara się nie
denerwować nauczycielki;

– przy rozwiązywaniu zadań wymusza od innych taką pomoc, że wystarczy mu tylko za-
pisać wynik, bez zrozumienia, o co chodzi. 

Takie i podobne zachowania pomagają uniknąć represji na lekcjach i w domu, lecz
w konsekwencji obracają się przeciw dziecku. Nie korzysta z nauki szkolnej, nie gromadzi
potrzebnych doświadczeń logicznych, a to oznacza blokadę w nabywaniu wiadomości
i umiejętności szkolnych. Niekorzystnie zmienia się samoocena: dziecko czuje się gorsze
od rówieśników i nic na to nie może poradzić. 

Gdy mały uczeń z góry zakłada, że nauka szkolna jest dla niego za trudna, nie uwa-
ża na lekcjach, bo i tak niczego nie rozumie. Nie przykłada się także do odrabiania zadań
domowych i buntuje się, gdy dorośli chcą zmusić go do nauki. Jest bowiem przekonany,
że i tak jest w beznadziejnej sytuacji. 
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stępne) i inni.



Jeżeli sytuacja ta trwa dłużej, u małych uczniów obserwujemy stopniową regresję roz-
woju umysłowego, nie mówiąc już o zastraszająco niskim poziomie wiadomości i umie-
jętności szkolnych. Z każdym miesiącem jest coraz gorzej. Sypią się złe oceny ze wszystkich
ważnych przedmiotów, a nauka szkolna staje się dla dziecka udręką.

Czy da się tego uniknąć?
Trudno jest uratować dziecko, gdy ma ono już spore niepowodzenia szkolne. Trzeba bo-

wiem naprawić zniszczoną motywację do nauki i korzystnie zmienić samoocenę dziecka,
potem wspomóc rozwój procesów umysłowych zaangażowanych w naukę szkolną i odbu-
dować system wiadomości i umiejętności do poziomu wymagań stawianych mu w szkole,
na lekcjach. 

Żeby tego dokonać, trzeba umieć przeprowadzić specjalistyczną diagnozę, określić
przyczyny niepowodzeń, a potem umiejętnie wspomagać i korygować rozwój umysłowy,
a także kształtować wiadomości i umiejętności. Ponadto do prowadzenia zajęć korekcyjno-
-wyrównawczych potrzebna jest jeszcze cierpliwość oraz niebywała systematyczność. Dla-
tego pomaganie w pokonywaniu nadmiernych trudności w nauce jest tak trudne, że jeżeli
dziecko wkroczy na „ścieżkę klęski szkolnej”, zwykle podąża nią aż do końca pobytu
w szkole.

A zatem: Czy można cofnąć dziecko do przedszkola lub klasy zerowej, jeżeli ono nie radzi
sobie z nauką w klasie pierwszej? Okazuje się to tak trudne, że w praktyce niemożliwe.
Znacznie łatwiej jest zadbać o należyte przygotowanie dziecka do szkoły, nawet jeżeli ma
to trwać nie rok, ale dwa lata.

Z doświadczeń naszych wynika bowiem, że dzieci wolniej rozwijające się i dzieci wy-
chowywane w niekorzystnych warunkach potrzebują najczęściej więcej czasu i dodatko-
wego wsparcia, aby osiągnąć poziom kompetencji, jaki wynika z ich metryki. Najczęściej
wystarczy zwolnić tempo edukacyjne i pozwolić tym dzieciom dojrzeć intelektualnie i emo-
cjonalnie161.

Dlatego odroczenie obowiązku szkolnego jest dla tych dzieci jedynym rozwiąza-
niem, które może zmienić ich los na lepsze. Potem nikt nawet nie zauważy, że dziec-
ko rozpoczęło naukę w szkole o rok później. Natomiast korzyści z odroczenia obowiąz-
ku szkolnego będą wielkie – dziecko rozpocznie naukę szkolną wówczas, gdy będzie już
na nią wrażliwe i podatne. Oznacza to także szansę na sukces szkolny, którego wartości
nie sposób przecenić. Dlatego decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego nie należy
traktować jak nieszczęście, gdyż jest to wielka szansa dla dzieci wolniej rozwijających
się i dla dzieci, które nie miały szczęścia urodzić się w warunkach przyjaznych dla ich
rozwoju.
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